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RESUMO
Neste trabalho foram estudadas variações do comportamento da ionosfera e sua
influência em comunicações na faixa de HF (3 MHz – 30 MHz), enfatizando a análise da
região equatorial na qual se situa o Brasil. Neste contexto, foi visto em detalhe o problema do
espalhamento da camada F (ESF – Equatorial Spread F). Este espalhamento está associado às
depleções do plasma ionosférico, regiões de baixa densidade de elétrons que, formadas na
base da camada F, deslocam-se rapidamente no sentido vertical em direção ao topo da
ionosfera, deixando uma trilha de irregularidades ao longo de seu trajeto. Os enlaces HF
apresentam variações significativas quando ocorre o fenômeno ESF.
Desta forma, o monitoramento contínuo desses sinais pode levar a um melhor
entendimento da ionosfera. Pretende-se com o presente estudo estabelecer possíveis
correlações das variações dos sinais de HF com os erros das coordenadas obtidos no
posicionamento por ponto (código C/A) com GPS que atravessam, simultaneamente, um
mesmo volume de ionosfera. Assim, considerando-se a possibilidade de conhecer e prever o
comportamento da ionosfera, imagina-se ser possível contribuir na análise de tendência dos
erros do GPS e elaborar, futuramente, um algoritmo de correção regional mais eficaz que
permita o uso desse sistema para aplicação de precisão como, por exemplo, na
radionavegação aeronáutica.
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ABSTRACT
This dissertation deals with the behavior of the ionosphere in equatorial regions and its
influence on HF communications and GPS position errors. A special attention is given to
Equatorial Spread F once this phenomenon is closely to ionospheric depletions. These
ionospheric depletions (bubbles) are formed in the base of the F layer and move quickly along
the vertical to the ionosphere top, developing irregularities on this course.
Considering a GPS signal (L band) passing through the same ionospheric volume,
used by an HF link, probably detected variations that cause GPS errors can be correlated with
HF fading. Consequently, HF measured data can be used as a trigger to develop an algorithm
for correcting GPS errors making the system sufficient accurate for radio navigation purposes.
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1 ESCOPO DO TRABALHO

O presente estudo aborda uma análise da ionosfera estratificada, bem como a análise da
ionosfera turbulenta. Este trabalho envolve também a comparação dos erros das coordenadas
(em relação as consideradas verdadeiras) obtidas por posicionamento absoluto ou por ponto
(código C/A) da estação GPS UEPP da RBMC, e medidas de enlaces ionosféricos. As medidas
foram realizadas com o apoio da Seção de Gerência de Radiofreqüências (TEL-3) da Divisão de
Telecomunicações (D-TEL) do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
Atualmente a maior fonte de fonte de erro no posicionamento por ponto é devido à
ionosfera. Analisando-se um enlace de HF no qual o volume da ionosfera (situado no ponto
médio entre as estações) seja igual ou aproximadamente o mesmo atravessado por sinais do GPS,
é razoável supor que as variações sofridas pelas ondas decamétricas possam ser associadas às
ocorridas, no mesmo período, nos sinais GPS que ocasionam os erros sistemáticos nas
coordenadas obtidas com o processamento dos dados em questão.
1.1 INTRODUÇÃO
A ionosfera é a parte da atmosfera terrestre na qual os elétrons livres são suficientemente
numerosos para influenciar a propagação de ondas radioelétricas. A densidade de elétrons varia
com a altura, formando regiões de maior concentração que definem as camadas D, E e F.
Existem diversas perturbações na ionosfera que atingem de forma mais ou menos acentuada cada
uma destas camadas. Por exemplo, as variações geradas pelas explosões solares que provocam
um aumento significativo da espessura camada D seguido de um distúrbio súbito (SID – Sudden
Ionospheric Disturbance), produzindo desvanecimentos na faixa de ondas curtas (HF - High
Frequency) e degradação na propagação em freqüências muito baixas (VLF – Very Low
Frequency). Outro fenômeno, de importância particular para o Brasil, que é observado na região
equatorial, é o espalhamento que se observa na camada F (ESF – Equatorial Spread F). Este
espalhamento está associado à formação de “bolhas” de plasma, de baixa densidade de elétrons,
que formadas na base da camada F deslocam-se rapidamente no sentido vertical em direção ao
seu topo, deixando uma trilha de irregularidades ao longo de seu trajeto. A existência destas
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trilhas, onde o conteúdo eletrônico apresenta-se extremamente irregular, afeta substancialmente a
propagação das ondas, provocando cintilação do sinal recebido em diversas faixas do espectro
radioelétrico.
Observam-se nos enlaces de HF (3 MHz – 30 MHz) variações significativas do sinal
recebido quando na presença do fenômeno ESF. Por este motivo, a observação dos sinais nesta
faixa, provavelmente pode gerar informações que permitam inferir sobre o efeito em outras faixas
onde as variações sejam menos acentuadas. É neste contexto que reside o presente trabalho, onde
se pretende investigar o fenômeno ESF a partir de medidas em HF.
Na faixa de HF o mecanismo de propagação dominante é a refração ionosférica, na qual as
camadas da ionosfera desviam pouco a pouco a trajetória das ondas permitindo que as mesmas
retornem à superfície da terra, estabelecendo a ligação de longa distância. Próximo ao transmissor
existe a presença da onda de superfície, que é atenuada sensivelmente com a distância.
A região entre o ponto de recepção da onda celeste e o limite de influência da onda de
superfície é chamada de “zona de silêncio”, pois não existe sinal útil nessa região.
Para cada sistema operando dentro do mecanismo de refração ionosférica existe um
compromisso entre o ângulo de irradiação, a freqüência do enlace e a camada ionosférica,
principal responsável pelo retorno das ondas à superfície da terra.
A ionosfera, além de refratar as ondas na faixa de HF e proporcionar as comunicações a
longa distância, também afeta as ondas que a atravessam, como as da banda L utilizadas pelo
GPS.
O GPS, acrônimo de Global Positioning System, é um sistema de abrangência global e
seu princípio básico consiste na possibilidade de um usuário em qualquer local da superfície
terrestre ou próximo a ela, ter a sua disposição a visada de pelo menos quatro satélites. Essa
situação garante a medida das distâncias entre o usuário e os satélites (com coordenadas
conhecidas) calculando as coordenadas da antena do usuário. Este sistema tornou-se em uma
tecnologia extremamente útil e inovadora para uma série de atividades que necessitam de
posicionamento, tais como Cartografia, Meio Ambiente, Geodinâmica, Agricultura, Controle de
Frota de Veículos e Navegação Aérea.
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1.2 OBJETIVOS
Neste trabalho pretende-se investigar o comportamento equatorial da Ionosfera,
especialmente da camada F (ESF), a partir de medidas em HF, objetivando inferir sobre os efeitos
de cintilação que são verificados na recepção de sinais provenientes de satélite em freqüências da
banda L. A possibilidade de prever o comportamento do distúrbio (cintilação) associado ao ESF é
de capital importância, para aprimorar a utilização do GPS. Como no caso da faixa de HF o
máximo de perturbação acontece na altura aproximada de 300 km (camada F), através de um
estudo de correlação com sinais GPS, pretende-se desenvolver uma ferramenta de previsão para
extrapolar sobre o que poderá acontecer nas coordenadas obtidas.
1.3 ROTEIRO
O presente estudo está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 aborda as
características físicas da ionosfera e suas camadas. O capítulo 3 insere os conceitos de
propagação bem como o método de predição de enlaces ionosféricos. No capítulo 4 são
apresentadas as noções básicas sobre o sistema de radionavegação aeronáutico atual e a
importância da aplicação do sistema GPS no controle e suporte do tráfego aéreo para os próximos
anos.
De posse desses conhecimentos o capítulo 5 vem contribuir com os resultados obtidos das
medidas HF que foram realizadas com suporte do sistema de radiomonitoragem da Aeronáutica.
Estas medidas foram processadas e posteriormente analisadas. Paralelamente às medidas em HF
foram coletados dados provenientes da estação UEPP-GPS e, assim, obteve-se um conjunto de
dados organizados para o trabalho em questão que, englobou o período de outubro de 2002 a
dezembro de 2002.
A partir da comparação das variações sofridas pelos sinais HF com as discrepâncias dos
erros de coordenadas do sistema GPS, observou-se uma coincidência de variações acentuadas, no
horário do entardecer, sofridas tanto pelas ondas decamétricas quanto pelos sinais da banda L,
sugerindo uma correlação entre os dois eventos, que é o teor central proposto pelo presente
trabalho.
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1.4 FASES DO ESTUDO
As fases do presente trabalho seguiram basicamente o roteiro que se encontra na TAB 1.1,
com uma pesquisa prévia de bibliografia pertinente ao assunto abordado.

TAB. 1.1: Fases do Trabalho.
Fases

Descrição

1

Implantação das estações transmissora e receptora para monitorar os níveis recebidos
do sinal HF.

2

Identificar as freqüências de trabalho.

3

Uso de ferramenta computacional para o cálculo teórico de propagação ionosférica de
Corumbá para o Rio de Janeiro.

4

Análise qualitativa da recepção dos sinais HF emitidos de Corumbá.

5

Processamento de dados GPS da estação UEPP da RBMC que atravessam um volume
comum da ionosfera e obtenção das discrepâncias das coordenadas (ϕ , λ , h ) obtidas

no posicionamento por ponto (código C/A portadora L1) em relação à coordenada
estação UEPP considerada como “verdadeira”.
6

Monitoramento diário da recepção, no Rio de Janeiro, dos sinais HF com
aproximadamente 40.000 medidas/dia.

7

Cálculo da média horária dos níveis de sinal recebidos.

8

Comparação das discrepâncias com os dados obtidos na medição dos sinais HF, a fim
de se estabelecer uma possível correlação.

9

Apresentação dos resultados preliminares do estudo Correlation Among GPS Errors
and HF Measurements no SBAS – IONO (Satellite Based Augmentation System –
Ionosphere) realizado em Gratz na Áustria nos dias 8 e 9 de Abril de 2003.

10

Submissão de trabalho Correlation Among GPS Errors and HF Measurements para o
International Microwave and Optoelectronics Conference- IMOC, realizado em Foz
do Iguaçu de 20 à 23 de Setembro de 2003.
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11

Apresentação da contribuição do Brasil ao Grupo de Estudo 3 (Study Group 3),
Working Party 3L (WP – 3L) – Propagação Ionosférica, na reunião da UIT em
Fortaleza (CE) de 26 à 28 de Novembro de 2003.

12

Conclusões e Recomendações.
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2 CARACTERÍSTICAS DA IONOSFERA

A ionosfera é uma camada da atmosfera composta de um número de regiões ionizadas
acima da superfície terrestre que têm um importante papel na propagação de ondas radioelétricas.
Estas regiões, ou camadas, como são mais comumente conhecidas, influenciam as ondas
radioelétricas principalmente por causa da presença de elétrons livres, distribuídos em camadas
estratificadas. Sua extensão está compreendida aproximadamente entre 60 – 1.000 km, apesar
desses limites não possuírem uma definição muito rígida.
Em 1901, o físico italiano Gugliemo Marconi realizou as primeiras transmissões de sinais
rádio através do oceano Atlântico (telegrafia sem fios) constatando-se que a onda de solo não
explicaria a possibilidade de se transmitir ondas curtas a grandes distâncias. Cálculos efetuados
anteriormente demonstravam a insuficiência da propagação por difração em uma Terra esférica
para cobrir distâncias tão grandes, foi então necessário encontrar outra explicação. A existência
de uma região refletora na atmosfera superior foi proposta independentemente por A. Kennelly e
Oliver Heaviside, em 1902. Esta camada, hoje designada por ionosfera, foi na época um tema
muito discutido pela comunidade científica, tendo sido conhecida por algum tempo como camada
Kennelly – Heaviside.
Logo após, Kennely e Heaviside sugeriram que os elétrons livres presentes na parte
superior da atmosfera poderiam causar a “reflexão” dos sinais rádio, embora a idéia de camada
atmosférica condutora, tenha sido originada a partir de Gauss em 1839. O estudo da física da
ionosfera começou efetivamente em 1924/25 com Appleton e Barnett, e Breit e Tuve cujos
experimentos mediram a altura da camada condutora e revelaram sua natureza estratificada.
Muitas descobertas sobre a ionosfera aconteceram por volta de 1940, mas as análises física e
química não tinham sido estabelecidas até os anos 50 e 60. Por razões do desenvolvimento
histórico dos estudos ionosféricos, a região em tela é dividida em três camadas chamadas D, E e
F, respectivamente em ordem de altitude e densidade crescente de elétrons livres. Podem existir
sob certas condições, subdivisões destas camadas como, por exemplo, as camadas F1 e F2.
O conhecimento das características da ionosfera é em grande parte baseado nos seus
efeitos sobre ondas eletromagnéticas, seja nas ondas que a atravessam, transmitidas a partir de
mísseis ou satélites, seja nas ondas nela “refletidas”, no caso de transmissores terrestres.
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Constatou-se experimentalmente que à noite os sinais transmitidos na banda de 300 kHz a
3 MHz (ondas médias) são refletidos, mas durante o dia este mecanismo de propagação sofre
forte atenuação. Contudo, aumentando a freqüência, a propagação ionosférica diurna torna-se
possível, produzindo sinais fortes a distâncias de milhares de km. Aumentando-se a freqüência,
verificou-se que há um valor máximo a partir da qual as reflexões deixam de existir, isto é, as
ondas atravessam a ionosfera e afastam-se da Terra, para o espaço exterior. Concluiu-se então
que, embora a onda de superfície (difratada pela superfície terrestre) seja fortemente atenuada,
existe uma banda de freqüências, aproximadamente entre 3 e 30 MHz (faixa de HF), na qual pode
ocorrer transmissão entre locais muito distantes da superfície terrestre, devido à “reflexões” em
uma alta camada da atmosfera, que caracteriza a ionosfera.
Estas ondas celestes (sky waves), freqüentemente designadas na literatura, são geralmente
menos estáveis do que as ondas de solo (ground waves), e a sua intensidade depende das
condições de propagação na ionosfera, que variam continuamente de forma muito semelhante às
condições meteorológicas. No entanto, também como as condições meteorológicas, as
propriedades físicas da ionosfera podem sofrer variações abruptas, mas exibindo padrões e
variações que podem ser estimadas estatisticamente. Há estações de sondagem ionosférica
instaladas em várias regiões da Terra, que recolhem e registram continuamente dados
característicos da ionosfera naquelas regiões. Esta informação é combinada, correlacionada,
interpretada, e publicada na forma de diagramas que permitem realizar estimativas de condições
futuras com base em valores medidos no passado. Com estes diagramas é possível determinar
antecipadamente a freqüência ótima de trabalho para comunicação entre dois locais quaisquer da
superfície terrestre, em qualquer momento. Portanto, embora a propagação ionosférica a grande
distância não possua as características relativamente estáveis da propagação a distâncias
pequenas utilizando a onda de solo, proporciona uma forma de rádio comunicação previsível, e,
portanto, utilizável. No entanto, para realizar o projeto detalhado de uma ligação por onda
ionosférica é necessário interpretar uma grande quantidade de dados, o que exige um
conhecimento seguro sobre as características mais importantes da ionosfera e os aspectos
particulares da propagação de ondas eletromagnéticas em um meio ionizado.
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2.1 IONIZAÇÃO
A ionização na parte superior da atmosfera é de grande importância principalmente pelo
papel que representa para as radiocomunicações e, cientificamente importante porque partículas
carregadas são mais fáceis de se detectar experimentalmente do que a análise dos gases neutros,
oferecendo, de maneira eficaz, indícios do comportamento da parte superior da atmosfera.

A

FIG 2.1 indica o processo de aparecimento de elétrons livres.

FIG. 2.1 Processo de aparecimento de íons positivos e elétrons livres.
Os fenômenos que provocam a ionização na alta atmosfera são por ordem crescente; as
radiações ultra-violeta (UV) e raios X; a radiação corpuscular do sol e os rastros dos meteoros
(CANAVITSAS, 2000).
Um conceito importante relativo à presença de elétrons livres é o Conteúdo Total de
Elétrons (TEC – Total Electron Content) que apresenta variações no tempo e no espaço, bem
como em função de explosões solares e o ciclo solar. O TEC é comumente medido em unidades
de TEC, ou TECU, onde 1 TECU = 1 x 1016 elétrons/m2. Para latitudes médias, o TEC noturno é
de aproximadamente 5 TECU com R12 = 0, onde R12 é o número médio anual de manchas
solares, e o TEC para R12 = 100 é aproximadamente 30 TECU (DAVIES & SMITH, 2002).
A ionosfera apresenta variações diurnas, variações anuais e uma terceira em função do
ciclo solar, com cerca de onze anos. A atividade solar é medida principalmente pelo Número de
Médio de Manchas Solares (Smoothed Sunspot Number – SSN). Através da análise estatística do
SSN, pode-se observar a existência de ciclos solares de aproximadamente onze anos, ver FIG.
2.2.
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FIG. 2.2: Atividade solar ao longo dos anos.
Fonte: www.ips.gov.au (acesso em 14/09/2003).
A energia e as partículas provenientes do sol sofrem um processo de absorção à medida
que penetram na atmosfera terrestre. Esta absorção, aliada aos diversos ângulos de inclinação do
sol em relação à Terra, resulta em diferentes tipos de radiação efeitos presentes em determinada
altitude, hora e latitude.
Acima de 65 km de altitude, a incidência diurna provinda do Sol faz com que parte das
moléculas dos gases atmosféricos presentes nesta altitude esteja sendo continuamente ionizada. A
combinação das moléculas neutras com as ionizadas cria um gás eletricamente dinâmico
denominado plasma ionosférico, que é considerado por muitos cientistas como sendo o quarto
estado da matéria.
Considerando que a ionização ocorre quando uma grande quantidade de elétrons absorve
energia suficiente para escapar de uma molécula, que passa a ter carga positiva e a ser conhecida
como íon, pode-se definir a densidade de plasma como sendo a concentração de elétrons livres.
Em uma determinada região, à medida que uma radiação X ou UV penetra na atmosfera terrestre,
as camadas de ar vão se tornando cada vez mais densas, o que indicaria a um aumento na
produção de elétrons; conseqüentemente, concluir-se-ia que nas camadas inferiores da atmosfera
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terrestre a densidade de elétrons livres seria maior. No entanto, a intensidade de radiação
decresce em razão da absorção dos raios solares, havendo, portanto uma altitude onde a taxa de
produção de elétrons é máxima.
A tendência natural dos elétrons livres é de se recombinar com os íons positivos de modo
a formar átomos neutros. Quando a densidade de gás é elevada, o caminho percorrido pelos
elétrons é muito pequeno e há logo a recombinação, assim, a densidade de elétrons livres torna-se
pequena. Nas camadas onde a densidade do gás é baixa, o tempo decorrido entre o surgimento de
um elétron livre e sua recombinação é grande, aumentando com isso a densidade de elétrons
livres.
Para altitudes da ordem de algumas centenas de quilômetros da superfície da terra as
condições atmosféricas contribuem para que haja maior produção de elétrons livres.
2.2 CAMADAS DA IONOSFERA
As camadas ionosféricas caracterizam-se basicamente pela altura e pela densidade de
elétrons livres, como já visto anteriormente são denominadas D, E e F, sendo que a camada F
divide-se ainda em F1 e F2. A FIG. 2.3 mostra as referidas camadas com a densidade eletrônica

Altura (km)

em função da altura.

Densidade Eletrônica
FIG. 2.3 Densidade eletrônica em função da altura.
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2.2.1 CAMADA D
A camada mais baixa da ionosfera é a denominada D, que abrange uma faixa que se
estende aproximadamente entre 65 km e 90 km de altitude para latitudes médias. Esta camada
inicia a sua formação com o nascer do sol, atingindo o ápice ao meio-dia, desaparecendo ao por
do sol (BISPO, 2000). A principal causa de perdas por absorção na ionosfera são as colisões dos
elétrons livres com moléculas neutras e íons, resultantes do efeito eletrodinâmico produzido pelas
ondas eletromagnéticas. Os elétrons livres do meio ionizado, ao sofrerem a incidência da onda
eletromagnética, absorvem energia desta e iniciam um movimento oscilatório, entrando em
ressonância com a onda em propagação. Caso não encontrem nenhum obstáculo, a oscilação
destes elétrons faz com que eles reirradiem a mesma quantidade de energia para o ambiente
imediatamente. Mas com a presença de grande quantidade de partículas neutras, estes elétrons
têm grande probabilidade de se chocarem com tais partículas, muito mais pesadas, perdendo
assim energia. O total de energia reemitido para o ambiente é menor e o resultado líquido é a
absorção das ondas eletromagnéticas. Pelo exposto, conclui-se que a camada D apresenta dois
comportamentos que a caracterizam: a baixa ionização, que não causa a reflexão da onda
eletromagnética, mas é suficiente para uma razoável absorção, e a existência de uma densidade
de partículas neutras razoavelmente alta.
2.2.2 CAMADA E
Normalmente situada entre 90 e 140 km, é uma camada útil para a propagação das ondas
de rádio através da Ionosfera. Sua intensidade varia com o ângulo zenital do sol, atingindo o
ápice ao meio-dia e apresentando queda no por do Sol. Pode apresentar também considerável
absorção de energia eletromagnética em função do horário do dia (BISPO, 2000). A densidade de
elétrons é maior, quando próxima do meio-dia local, com comportamento quase simétrico, ao
longo do dia (CAMARGO, 1999).
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2.2.3 CAMADA ESPORÁDICA E
Variações na densidade de elétrons ocorrem próximo das altitudes de 90 a 140 km (dentro
da região E), e podem se espalhar a uma grande área ou serem confinadas a uma pequena região.
A camada Esporádica E pode se formar a qualquer momento, dependendo das condições de
ionização. A predição exata de onde e quando ocorrerá este fenômeno e quanto tempo irá
persistir, pode ser uma árdua tarefa. A camada Esporádica E pode ter uma densidade de elétrons
comparável a da região F, implicando que pode refratar freqüências comparáveis às que a região
F pode ter. A camada Esporádica E, entretanto, pode ser utilizada para comunicações de HF em
freqüências mais altas que seriam normalmente usadas para a comunicação para as camadas F
eventualmente. Algumas vezes uma camada Esporádica E é transparente e permite que a maioria
das ondas de rádio a atravessem até a região F, no entanto, em outras situações a camada
Esporádica E obscurece a região F totalmente e o sinal pode não alcançar o receptor. Se a camada
Esporádica E é parcialmente transparente, a onda de rádio parece ser refratada, às vezes na região
F, e em outras ocasiões naquela camada. Isto pode conduzir a transmissões parciais do sinal ou a
algum tipo de desvanecimento.

CAMADA F

ESPORÁDICA E

Sinal parcialmente transmitido pela camada Esporádica E e
parcialmente pela camada F. O sinal recebido pode sofrer desvanecimento.
Sinal passando através da camada Esporádica E e refratado
pela camada F.
FIG. 2.4 Camada E Esporádica.
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2.2.4 CAMADA F
A camada F está compreendida basicamente entre 140 e 1.000 km. Durante o dia dividese nas camadas F1 (140 até 200 km) que apresenta taxas de ionização próximas das observadas
na camada E, e F2 (200 até 1.000 km) que possui características da camada F não dividida.Como
já mencionado anteriormente, a camada F apresenta maior estabilidade, devida à lenta
recombinação dos elétrons na região, tornando-a razoavelmente insensível às variações da
radiação solar no decorrer do dia, mantendo inclusive sua eficiência para a propagação durante a
noite.
2.3 DISTÚRBIOS IONOSFÉRICOS
O termo distúrbio ionosférico é usado para cobrir uma gama de condições variáveis da
ionosfera, adversas daquelas quando a mesma se encontra em seu estado usual ou estratificada,
sendo que o seu termo é mais apropriadamente difundido e importante para as
radiocomunicações. No entanto, cumpre ressaltar que mesmo a ionosfera calma não é estática, ou
seja, apresenta variações Por exemplo, o surgimento da camada E Esporádica, aparecimento de
variações diárias na camada F2 e no TEC, ou até mesmo a ocorrência no mesmo dia dos
fenômenos citados podem caracterizar a ionosfera calma.
A razão principal da importância do estudo destes distúrbios deve-se ao fato de que,
muitas vezes, estes causam a interrupção das comunicações por períodos que podem variar de
alguns minutos até vários dias. Estas perturbações têm efeitos adversos nas radiocomunicações
em todo o espectro de freqüência. É evidente que o que pode ser prejudicial para alguns casos
pode ser vantajoso para outros. Como exemplo, pode-se citar o decréscimo do TEC que durante
uma tempestade beneficia a navegação por satélite pois há uma redução no atraso de propagação.
Geralmente, no entanto, as tempestades afetam a propagação em diversos casos dos quais pode-se
enumerar: (i) queda da MUF na camada F2; (ii) aumento da cintilação (variação na amplitude e
fase do sinal) próximo às zonas aurorais, e na região equatorial. Alguns exemplos serão
abordados neste capítulo.
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2.3.1 DISTÚRBIOS IONOSFÉRICOS SÚBITOS (SID)
Os Distúrbios Ionosféricos Súbitos (SID – do inglês Sudden Ionospheric Disturbances),
resultam de uma súbita explosão solar, com a liberação de raios UV e X, causando considerável
absorção de sinais na faixa de HF, atuando, portanto somente na faixa do globo terrestre que está
sendo iluminada pelo Sol.
2.3.2 DISTÚRBIOS IONOSFÉRICOS MÓVEIS (TID)
Os Distúrbios Ionosféricos Móveis (TID – do inglês Travelling Ionospheric Disturbances)
são uma ampla classe de fenômenos que se caracterizam por variações na densidade eletrônica do
plasma que tem a tendência de se moverem dos pólos magnéticos em direção às regiões
equatoriais. Por vezes parecem associados a explosões solares e distúrbios magnéticos; outras
vezes parecem não ter nenhuma relação com os mesmos (BISPO, 2000).
2.3.3 EVENTOS DE ABSORÇÃO DE CALOTA POLAR (PCA)
Os PCAs (PCA - do inglês Polar Cap Absorption) são atribuídos aos prótons de alta
energia, os quais escapam do Sol quando grandes explosões ocorrem, e se movem ao longo das
linhas do campo magnético da Terra para as regiões polares. Lá ionizam a região D, causando
atenuação das ondas de HF, que passam através da região polar D. Os PCAs são mais comuns de
ocorrerem em torno do máximo solar, ou seja quando a atividade solar é mais acentuada, devido
a um maior número de manchas solares.
2.3.4 TEMPESTADES IONOSFÉRICAS
Devido a variações da atividade solar, algumas vezes o campo magnético da Terra se
torna perturbado. O campo geomagnético e a ionosfera são interligados em formas complexas e
os distúrbios no campo magnético podem freqüentemente causar um distúrbio na ionosfera.
Estas tempestades ionosféricas algumas vezes começam com elevada densidade de
elétrons na camada D e uma expansão e difusão da camada F2, o que pode acarretar um
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decréscimo da freqüência crítica de operação e um aumento na altura das camadas. Os efeitos das
tempestades ionosféricas são mais severos no máximo solar podendo, perdurar por vários dias.
2.3.5 FENÔMENOS DEPENDENTES DA LATITUDE
As características de propagação ionosférica geralmente vão diferir nas diversas latitudes
devido a uma série de fatores. A propagação em regiões equatoriais, aurorais e polares são mais
problemáticas do que em latitudes médias. Densidades de plasma irregulares em tais regiões
afetam significativamente o desempenho dos sistemas que utilizam a ionosfera para a propagação
dos sinais de HF.
2.3.6 A REGIÃO EQUATORIAL
No que se refere ao comportamento da ionosfera, uma característica que distingue a
região equatorial das outras regiões é a orientação horizontal, em relação à superfície da terra, das
linhas do campo magnético terrestre. Esta orientação forma uma estrutura fechada que impede,
ou pelo menos dificulta, a entrada de partículas solares, que são desviadas para as regiões polares.
Dois outros fenômenos também são devidos à orientação horizontal do campo magnético
terrestre: a anomalia equatorial da ionosfera e a camada F espalhada (ESF).
2.3.6.1 ANOMALIA EQUATORIAL DA IONOSFERA
Esta anomalia consiste na variação do valor médio da densidade eletrônica na região
equatorial relativamente às outras regiões. Ocorre que, ao invés do esperado pico de ionização
sobre o equador durante o dia, existem dois picos, localizados aproximadamente nas latitudes de
20°N e 20°S (FIG. 2.5).
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FIG. 2.5: Representação da Anomalia Equatorial de Ionização.
FONTE: (BISPO, 2000).
Esta anomalia tem como causa a ação combinada dos campos elétrico e magnético e pode ser
explicada da seguinte maneira: quando o sol gera intensa ionização na região equatorial, há
deslocamento das cargas livres causado, inicialmente, pelo campo elétrico. A orientação
horizontal do campo magnético provoca então um movimento ascendente, até um limite definido
pela ação do campo gravitacional. Após atingir este ponto, segue-se uma difusão descendente ao
longo das linhas de força do campo magnético até onde há interseção com a camada F2 normal.
O fenômeno geralmente começa a se desenvolver por volta de 09:00 – 10:00 (hora local), alcança
seu máximo às 14:00 – 15:00 (hora local) e pode persistir até após o por do sol.
2.3.6.2 CAMADA F ESPALHADA
O nome deste fenômeno está associado à característica observada nos ionogramas que
mostram um intenso espalhamento do sinal refletido como se cada freqüência tivesse um grande
conjunto contínuo de alturas virtuais. Ocorre, geralmente, no horário noturno entre 19:00 e 03:00
(hora local). A causa deste espalhamento é atribuída a um processo dinâmico denominado
Rayleigh-Taylor, que acontece quando um fluido está, em equilíbrio instável, acima de outro
menos. Este equilíbrio pode ser rompido quando ocorre, por exemplo, o deslocamento vertical de
algumas camadas da ionosfera ao anoitecer, introduzindo uma pequena instabilidade que, sob
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condições especiais, intensifica-se podendo formar depleções do plasma ionosférico de baixa
densidade eletrônica (103 a 104 elétrons/m3) incrustadas no plasma padrão da camada F (106
elétrons/m3).
2.3.7 DEPLEÇÕES DO PLASMA IONOSFÉRICO
As depleções do plasma acima mencionadas, também conhecidas por bolhas ionosféricas,
ocorrem no período noturno, com maior freqüência entre 20:00 e 00:00 (hora local). As bolhas
deslocam-se em forma ascendente para o leste (movimento transequatorial), de forma ascendente,
acompanhando as linhas de força do campo magnético devido à maior mobilidade dos elétrons
sobre tais linhas. Podem se estender até aproximadamente 1000 km na direção leste e em torno de
100 a 300 km na direção perpendicular. As FIG. 2.6 (a) e 2.6 (b) mostram a evolução temporal e
espacial das bolhas ionosféricas, bem como a sua representação da imagem gerada pela técnica
de aeroluminescência. O fenômeno é mais intenso nos meses de setembro-novembro e fevereiroabril (equinócios de primavera e outono), particularmente nos períodos de máxima atividade
solar.

(b)
(a)
FIG. 2.6 (a) Evolução temporal e espacial das bolhas Ionosféricas.
(b) Imagem de 7/09/1999, às 22:50 (INPE).
FONTE: Sobral, J. H., (INPE, 1999).
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2.3.8 CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA
Este efeito refere-se às flutuações rápidas de amplitude e fase observadas no sinal
recebido após atravessar regiões de não-hogeneidades em pequena escala da ionosfera. O
fenômeno, que está obviamente associado às bolhas ionosféricas, afeta tanto as comunicações em
HF, como os sinais provenientes de satélite. A cintilação ionosférica pode causar erros
significativos nas medidas de posicionamento com o sistema GPS. Tendo em vista que as
irregularidades associadas às depleções do plasma ionosférico constituem fonte comum do
desvanecimento multipercurso na faixa de HF e na banda L, a medida simultânea deste fenômeno
nas freqüências em questão, pode fornecer informações de grande utilidade para o
desenvolvimento de um algoritmo adaptativo para correção dos erros em um sistema GPS.
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3 PROPAGAÇÃO IONOSFÉRICA

No capítulo anterior, caracterizou-se a ionosfera como sendo a parte da atmosfera
terrestre que se apresenta em camadas com uma variação contínua da densidade de elétrons
livres no plasma ionosférico. Pode-se modelar esta variação através de uma estratificação
incremental do plasma, onde o meio é considerado como sendo formado por finas camadas
com diferentes constantes de propagação. Ao atravessar a interface entre duas camadas, os
raios sofrerão uma curvatura de tal forma que depois de várias camadas atravessadas ocorre o
retorno do raio para a terra. Neste capítulo serão abordados aspectos de propagação, assim
como o método de predição de enlace ionosférico.
3.1 GIROFREQÜÊNCIA
Quando o sinal radioelétrico atravessa a ionosfera o campo elétrico provoca um
movimento oscilatório aos elétrons, os quais reirradiam como se fossem antenas de pequena
dimensão. Isto faz com que haja mudança da velocidade de propagação do sinal. Há também
um efeito de refração, quando a concentração de elétrons altera a trajetória de energia,
fazendo com que, dependendo da freqüência, o sinal retorne a terra. Por outro lado, o campo
magnético terrestre modifica o movimento oscilatório dos elétrons conferindo-lhes o
movimento em órbitas espirais bastante complicadas (FIG 3.1). O sinal que é reirradiado no
geral não tem a mesma polarização do sinal incidente. Portanto, a polarização muda
continuamente conforme o sinal atravessa a Ionosfera.
B0

Elétron

Íon Positivo

FIG. 3.1 Movimento de elétrons e íons positivos devido ao campo magnético B0.
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O campo magnético terrestre (B0) exerce sobre os elétrons (e) em movimento, uma
força F (força de Lorentz) que é proporcional à velocidade instantânea ( ν ⊥ ) do elétron e à
componente do campo magnético terrestre perpendicular à direção deste movimento, ou seja
(F ∝ e ν ⊥ B0). Isto faz com que os elétrons descrevam uma trajetória helicoidal. Por sua vez, a
direção desta força é perpendicular tanto à direção do movimento do elétron quanto à
componente do campo magnético, os três parâmetros (força, campo magnético e velocidade
de movimento do elétron) sendo perpendiculares entre si. O efeito do campo magnético para
freqüências mais altas faz com que os elétrons vibrem em forma elíptica. A projeção do
movimento do elétron em um plano perpendicular à B0 é um círculo de raio rH com uma
velocidade angular ωH

chamada freqüência ciclotron angular ou freqüência giromagnética

angular (DAVIES, 1990). Equacionando as forças magnética e centrífuga tem-se:

e ν ⊥ B0=m rH. ω H

2

(3.1)

onde ν ⊥ = ω H .rH e

ω H = 2πf H =

e
m

B0 ≈ 1,76 × 1011 B0

(3.2)

No caso de elétrons, a girofreqüência f H (algumas vezes denominada freqüência
Larmor é aproximadamente igual a 1,4 MHz (DAVIES, 1990). Para um determinado íon (de
massa M) carregado eletricamente, sua girofreqüência f H é dada por:

fH =

e
ωH
=
B0
2π 2πM

(3.3)

Observa-se que o efeito do campo magnético da Terra faz com que um elétron em
vibração se movimente em direção perpendicular àquela que existiria na ausência do campo
magnético. Em conseqüência, a onda reirradiada pelo elétron será diferente daquela que
atravessa o meio ionizado, fazendo com que a polarização da onda resultante seja afetada pela
presença do campo magnético terrestre. Este efeito é máximo para girofreqüência, entretanto
é observado para freqüências no seu entorno (CANAVITSAS, 2000).
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Em sua passagem pela Ionosfera, o sinal radioelétrico transfere aos elétrons uma
quantidade considerável de energia. Esta energia faz com que os componentes do plasma
ionosférico em movimento contínuo sejam afetados por um processo de colisão entre elétrons
e partículas mais pesadas. Quanto maior a freqüência de colisão maior a atenuação.
3.2 MECANISMOS DE PROPAGAÇÃO
No geral existem três possibilidades de se estabelecer propagação de um transmissor
para um receptor distante na faixa de HF (3 a 30 MHz):
•

Onda de solo: próximo ao terreno para distâncias curtas, em torno de 100 km sobre a
terra e 300 km sobre o mar. Este alcance da onda depende da altura da antena,
polarização, freqüência, tipo de solos, vegetação, estado do terreno;

•

Onda direta ou linha-de-visada: quando uma antena tem visada para outra;

•

Ondas celestes ou ionosféricas: refratadas pela Ionosfera.
A FIG. 3.2 ilustra os mecansimos de propagação citados acima.

FIG. 3.2 Propagação na faixa de HF.

3.3 GEOMETRIA DO ENLACE
No estudo da propagação ionosférica o traçado dos raios é uma ferramenta muito
usada e de grande utilidade. Enquanto não penetra na Ionosfera, a onda na freqüência de HF
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pode ser considerada praticamente como se propagando em linha reta. Uma vez na Ionosfera,
a onda começa a curvar-se devido às variações da densidade eletrônica do plasma ionosférico.
A trajetória está mostrada na FIG. 3.3. Percebe-se facilmente que a reflexão aparenta ocorrer
em um plano, a uma altura virtual maior do que a que realmente é atingida pela onda. Se as
trajetórias da onda incidente e da onda refletida forem extrapoladas linearmente, convergem
num ponto (A) à altitude de reflexão aparente h', designada por altura virtual da camada
ionosférica.

ALTURA
REAL

h’ ALTURA
VIRTUAL

.
FIG. 3.3 – A geometria do enlace com o conceito de altura virtual.
A altura virtual da camada F2 varia entre 250 e 450 km, enquanto que para a camada
F1 a altura virtual tem um valor entre 200 e 250 km. À noite, a altura virtual da camada F é
aproximadamente de 300 km. A altura virtual da camada E tem um valor próximo de 110 km.
A altura virtual de uma camada ionosférica é a altitude na qual deveria existir um plano
refletor perfeito para produzir um efeito semelhante sobre a trajetória das ondas
eletromagnéticas, e pode ser obtida medindo o tempo de trânsito ∆ t de um impulso
eletromagnético emitido verticalmente (ponto G) e devolvido à Terra por refração/reflexão na
camada ionosférica. No entanto, pode-se demonstrar (BOITHIAS, 1987), que devido à
redução na velocidade de grupo na ionosfera, o tempo de propagação é exatamente o mesmo
que seria encontrado se existisse um plano refletor perfeito localizado à altura virtual, porque
a trajetória curvilínea resultante da refração na ionosfera é percorrida a uma velocidade (de
grupo, ν g = c 2 /ν p ) mais elevada do que nas camadas inferiores, não ionizadas (Teorema de

Breit e Tuve).
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3.4 REFRAÇÃO NA IONOSFERA
Desprezando-se os efeitos do campo magnético terrestre pode-se demonstrar (BISPO,
2000) que o índice de refração de um meio ionizado é dado por:
n2 = 1 −

f p2

f2

(3.4)

onde f é a freqüência do sinal e fp é a freqüência de plasma a qual é proporcional a:

fp = 9 N

(3.5)

onde N é a densidade de elétrons livres por m3 e fp é dada em Hz.
A densidade eletrônica de uma camada aumenta até um valor máximo que caracteriza
a máxima densidade eletrônica da mesma, Nmax. Neste ponto da camada tem-se:
f c = 9 N max

(3.6)

Aqui f c é a freqüência crítica da camada da Ionosfera, para uma incidência vertical
sobre as suas camadas. A freqüência crítica é aquela a partir da qual uma determinada camada
deixa de refletir um sinal em uma incidência perpendicular à superfície da Terra. Uma onda
em incidência vertical com freqüência de operação inferior ao da freqüência crítica retornará
em direção a Terra. Caso a freqüência seja maior do que a freqüência crítica, a onda não
retornará, seguindo para o espaço.
De acordo com a lei de Snell:
n1senθ1 = n2 senθ 2

(3.7)

Como o índice de refração no vácuo é unitário, uma onda ascendendo na Ionosfera
encontra uma região onde o índice de refração decresce gradualmente à medida que a
concentração de elétrons aumenta com a altura. Se a camada ionizada é suficientemente
espessa a refração irá continuar até que o ângulo de refração atinja 90o. O raio atingirá então o
seu ponto de maior altura e começa então a sua trajetória de descida para a superfície terrestre.
Na prática a variação da concentração de elétrons é contínua o que torna a trajetória do raio
uma curva contínua.
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Pode-se modelar a ionosfera como sendo um meio estratificado composto de várias
camadas com diferentes densidades de elétrons, que cresce com a altura, então por sucessivas
refrações entre as fronteiras das camadas ocorrerá a curvatura do raio como está
esquematizado na FIG. 3.4.

n3

θ3

n2
n1
n0

θ2

θ1

θ2

θ1

θ0

FIG. 3.4 – Refração em um meio estratificado.
Aplicando-se a EQ. 3.7 nas fronteiras de cada camada tem-se:

n0sen θ 0 =n1sen θ1 =...=nnsen θ n

A onda retornará em algum lugar onde θ n =

sen θ 0 =nnsen

π
2

π
2

(3.8)

, logo:

=nn

(3.9)

Aplicando-se a EQ. (3.4) na EQ. (3.9) tem-se:

sen2 θ 0 =1-

f p2
f2

(3.10)

No caso de fp = fc tem-se a freqüência máxima que um determinado enlace poderá
operar conhecendo-se o ângulo de incidência θ 0 e freqüência critica no ponto de reflexão.
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3.5 MÁXIMA FREQÜÊNCIA UTILIZÁVEL (MUF)
Rearranjando-se a EQ. (3.10) pode-se definir a máxima freqüência utilizável como
sendo:
f MUF = f c secθ 0

(3.11)

De acordo com a Recomendação UIT-R P. 373-7 (MUF) existem diferentes definições
para MUF:
(i) MUF operacional, ou simplesmente MUF, é a maior freqüência que
permitiria operação aceitável de um serviço rádio entre dois terminais em
determinado tempo sob condições específicas de trabalho (tais como antenas
utilizadas, potência de transmissão, taxa de informação, e relação sinal-ruído
requerida).
(ii) MUF básica é a maior freqüência na qual uma onda pode se propagar entre
determinados terminais, em um caso específico, por refração ionosférica.
(iii) Medida mensal da MUF, que é a maior freqüência recebida em 50% dos
dias em determinada hora. Isto é, freqüências mais altas são recebidas mais
raramente e freqüências mais baixas são recebidas de forma mais freqüente.
Existe ainda a freqüência ótima de trabalho (FOT, do francês Fréquence Optimum de
Travail ou OWF, do inglês Optimum Working Frequency), que é geralmente expressa por:

FOT = 0,85. MUF

(3.12)

3.6 FREQÜÊNCIA MÍNIMA UTILIZÁVEL (LUF)
A absorção de uma onda radioelétrica na faixa de HF na camada D da Ionosfera é
proporcional ao quadrado da freqüência. A sensibilidade do receptor é geralmente limitada
por ruído externo o qual cresce à medida que a freqüência diminui. Portanto existe uma
freqüência limite abaixo da qual a relação sinal ruído cai de forma que não será atingido um
valor aceitável para o serviço requisitado. A menor freqüência utilizável, ou LUF (do inglês
Lowest Usable Frequency), é, portanto, dependente das características de engenharia do
enlace, como por exemplo, potência de transmissão.
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3.7 MEDIDAS DE PARÂMETROS DA IONOSFERA
No estudo de propagação em HF, diversos tipos de medidas são amplamente
utilizados, tais como a predição da MUF e caracterização do canal ionosférico. Para se prever
um enlace em HF entre dois pontos é necessário conhecer a altura virtual de camada da
ionosfera no ponto médio e nos pontos de controle. Isto pode ser feito através das ionossondas
de incidência vertical ou de incidência oblíqua.
As ionossondas consistem em um transmissor que emite um trem de pulsos variando
em uma determinada faixa de freqüência e de um receptor que processa os sinais refletidos na
ionosfera. Este receptor está no mesmo local do transmissor no caso das sondagens verticais,
ou em outra posição, no caso das sondagens oblíquas. Assim, pode-se calcular o tempo que
leva cada pulso (em cada freqüência) neste percurso de ida e volta e quais as freqüências que
apresentam reflexão significativa. Sabendo-se este tempo de ida e volta, tem-se a altura virtual
da reflexão de cada freqüência, resultado apresentado em um diagrama conhecido como
ionograma, que está exemplificado na FIG. 3.5.

Altura (km)

iIONOGRAMA

Freqüência (MHz)
FIG. 3.5 Exemplo de Ionograma de sondagem vertical.
Fonte: www.ngdc.noaa.gov (acessado em 20/08/2003.
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A diferença entre os dois tipos de ionossondas é óbvia e pode ser visualizada na FIG.
3.6. Enquanto as ionossondas verticais mostram os valores de freqüência crítica (MUF) e de
altura virtual para o ponto onde está localizada, as ionossondas oblíquas fornecem estes
parâmetros para o ponto médio do percurso.

FIG. 3.6 Sondagem Vertical e Oblíqua.
3.8 VARIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CRÍTICA
As freqüências criticas das camadas E e F da Ionosfera, conhecidas como f0E e f0F2
respectivamente, são as freqüências mais altas capazes de serem refletidas pelas duas regiões
e estão relacionadas com a máxima densidade de elétrons naquelas camadas. O valor de f0F2
é sempre maior que f0E porque a concentração de elétrons na camada F é consideravelmente
maior do que o da camada E. A TAB 3.1 mostra os valores típicos das freqüências críticas
para sondagem vertical.
TAB. 3.1 – Valores típicos de máxima concentração de elétrons e freqüências críticas.
FONTE: Maslin, 1987.
CAMADA
IONOSFÉRICA
D
E
F1
F2
F2

PERÍODO
MEIO-DIA
MEIO-DIA
MEIO-DIA
DIA
NOITE

CONCENTRAÇÃO
DE ELÉTRONS (m-3)
108-109
1011
2x1011
1012
5x1010
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FREQÜÊNCIA
CRÍTICA (MHz)
0,09-0,28
2,8
4,0
9,0
2,0

3.9 IMPORTÂNCIA DAS COMUNICAÇÕES EM HF
Dentre outros fatores de considerável relevância, pode-se citar alguns que garantem e
justificam o uso e investimentos nas comunicações ionosféricas. Taticamente, o sistema HF
impõe-se como único meio de comunicação totalmente independente, e por isso é sempre
utilizado em operações militares.
O enlace ionosférico é largamente utilizado como meio alternativo de comunicações,
atuando como contingência dos sistemas principais de grande capacidade. Os sistemas de HF
dispõem também de alta flexibilidade, podendo cobrir grandes distâncias, na ordem de
milhares de quilômetros, além de permitir o deslocamento de estações táticas (transportáveis e
portáteis) com relativa facilidade.
Em missões de Busca e Salvamento os sistemas HF têm mais uma vez participação
fundamental, pois podem prover comunicações em locais de difícil acesso e totalmente
desprovidos de outros meios de comunicação.
Nas comunicações do Serviço Móvel Aeronáutico, em regiões fora da cobertura dos
sistemas VHF (alcance basicamente limitado a linha de visada), a faixa de HF destaca-se
como uma importante alternativa para comunicações com aeronaves.
Na faixa de HF existem sub-faixas de freqüência para diferentes serviços, muitos
destes sendo compartilhados por diversos usuários. Algumas sub-faixas são comuns aos
serviços móveis terrestres e móveis marítimos. Na faixa de 28 MHz disponível no espectro (2
– 30 MHz) a ocupação para os serviços é a seguinte:
Serviço Fixo

55%

Serviços Móveis Terrestres e Marítimos:

15%

Serviço de Radiodifusão Sonora:

15%

Serviço Móvel Aeronáutico:

10%

Os 5% restantes do espectro são usados pelos serviços amador e serviços de pesquisas
espaciais.
Os serviços marítimos incluem estações costeiras, comunicação entre embarcações e
embarcações-estações costeiras. A Aeronáutica utiliza radiotelefonia em HF-SSB para
comunicações entre as aeronaves e estações de terra, por meio de serviços móveis
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aeronáuticos nos canais da faixa de 2-29 MHz. Variações na alocação de freqüências
aumentam entre diferentes regiões geográficas principalmente em função dos efeitos de
propagação.
A maior parte dos serviços fixos de rádio em longa distância hoje em dia baseia-se nos
circuitos via satélites e cabos de fibra óptica, tanto para aplicações militares quanto para
aplicações civis. Todavia, o aumento do número desses serviços reflete-se também no
aumento de circuitos HF. Particularmente para prover meios alternativos de comunicações
que sejam independentes de terceiros e ainda possuam causas de indisponibilidade
descorrelacionadas dos meios satelitais e terrestres. Em aplicações militares, os sistemas em
HF são considerados eficazes para atender aos requisitos de qualidade de serviço em
manobras, especialmente em localidades desprovidas de meios de telecomunicações.
3.10 PREDIÇÃO DE PROPAGAÇÃO IONOSFÉRICA (RECOMENDAÇÃO UIT – R P.
533-7)
O setor de Radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações (UIT – R),
adotou um procedimento de cálculo que apresenta previsão satisfatória para estimativa da
confiabilidade de enlaces entre 2 e 30 MHz. Este procedimento está descrito detalhadamente
na Recomendação UIT-R P.533-7. Esta Recomendação foi utilizada no presente estudo para
avaliar as condições de propagação no enlace Corumbá – Rio de Janeiro.
O método de predição da propagação descrito na Recomendação UIT – R P. 533 – 7
consta basicamente de três partes. Uma análise gráfica para os percursos até 7.000 km. Um
emprego de formulações empíricas de modos compostos a partir do ajuste de dados medidos
para percursos superiores a 9.000 km, e uma transição suave entre as soluções anteriores
possibilitando considerar percursos contidos entre 7.000 e 9.000 km.
Determina-se o valor médio mensal da MUF básica, a intensidade de campo incidente
da onda ionosférica e a potência disponível no receptor considerando uma antena receptora
sem perdas, de ganho determinado. As intensidades de sinal se normalizam em relação aos
valores existentes no banco de dados de medições da UIT– R. O método exige a determinação
de uma série de características ionosféricas e parâmetros de propagação em pontos de controle
especificados, ou seja, requisitos para predição de propagação, dentre os quais podem ser
citados:
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a) Características do sistema, que visa fazer estudos de relacionamentos entre
potência de transmissão e intensidade de campo recebido numa faixa de freqüência;
b) Ano base considerado;
c) Horários considerados durante as comunicações;
d) Número de manchas solares durante o período de operação;
e) Dados de localização do transmissor e receptor;
f) Azimute da estação transmissora para estação receptora;
g) Freqüências consideradas;
h) Nível de ruído gerado;
i) Tipo de antena do transmissor e receptor;
j) Ângulo de elevação mínimo;
k) Disponibilidade mínima requerida para o enlace;
l) Relação Sinal Ruído (RSR) requerida para o enlace;
m) Largura de banda do receptor;
n) Ganho da antena do transmissor e receptor;
o) Direção de apontamento da antena;
p) A seleção de freqüências utilizadas no respectivo enlace;

3.10.1 DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE
Supõe-se que a propagação se efetua pelo percurso do círculo máximo entre o
transmissor e o receptor nos modos E (percursos de até 4 000 quilômetros) e nos modos F2
(todas as distâncias). Os pontos de controle são selecionados conforme indicado na TAB 3.2,
em função da distância, do percurso e da camada de refração.

3.10.2 MÁXIMA FREQÜÊNCIA UTILIZÁVEL (BÁSICA E OPERACIONAL)

A previsão da MUF operacional (ou MUF de operação - freqüência mais elevada que
permite uma operação aceitável de um serviço de radiocomunicações) se faz em dois estágios;
em primeiro lugar se estima a MUF básica a partir de uma série de parâmetros ionosféricos;
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em segundo lugar se determina um fator de correção para levar em consideração os
mecanismos de propagação para freqüências superiores a MUF básica.
A definição dos pontos de controle para a determinação da MUF básica, a refração
pela camada E, as alturas de reflexão especular do percurso do raio e a absorção ionosférica
são obtidas através da TAB 3.2.
A Recomendação UIT-R P.533-7 é bastante complexa e muito detalhada, oferecendo o
resultado da predição do nível de sinal de um transmissor para um receptor, em um circuito
ponto a ponto. Efetuar os cálculos de propagação ionosférica seguindo este método pode ser
uma tarefa bastante árdua. Neste documento são mencionadas apenas partes julgadas
importantes para o desenvolvimento do trabalho.
TAB 3.2 – Definição dos pontos de controle.
a) MUF básica e girofreqüência dos elétrons associada.
Comprimento do
percurso D
(km)

Modos E

Modos F2

0 < D ≤ 2 000
2 000 < D ≤ 4 000
2 000 < D ≤ dmáx

Mp
T + 1 000, R – 1 000
–

Mp
–
Mp

D > dmáx

–

T + d0 / 2, R – d0 / 2

b) Refração pela camada E
Distância do percurso, D
(km)

Modos F2

0 < D ≤ 2 000
2 000 < D < 9 000

Mp
T + 1 000, R – 1000

c) Alturas de reflexão especular dos percursos dos raios
Distância do percurso, D
(km)

Modos F2

0 < D ≤ dmáx
dmáx < D < 9 000

Mp
T + d0 / 2, M, R – d0 / 2
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d) Absorção ionosférica e girofreqüência dos elétrons associada
Distância do percurso, D
(km)

Modos E

Modos F2

0 < D ≤ 2 000
2 000 < D ≤ 4 000
2 000 < D ≤ dmáx
dmáx < D < 9 000

Mp
T + 1 000, Mp, R – 1 000
–
–

Mp
–
T + 1 000, Mp, R – 1 000
T + 1 000, T + d0 / 2, M,
R – d0 / 2, R – 1 000

Mp : ponto médio do percurso.
T:

localização do transmisor.

R:

localização do receptor.

dmáx : distância máxima do salto para o modo F2.
d0 : distância do salto do modo de ordem inferior.
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4 RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA

A Radionavegação Aeronáutica atualmente é realizada por meio de diversos tipos de
rádio auxílios, tais como, radiofarol (NDB - Non Directional Beacon), VOR (VHF
Omnidirectional Range) e ILS (Instrument Landing System). Pretende-se, futuramente,
aproveitar o sistema GPS para ampliar a área de cobertura, tornando mais eficiente os
procedimentos relativos à radionavegação e reduzindo custos. O GPS (Global Positioning
System), poderá substituir e / ou complementar os sistemas atuais.
A idéia de se usar o satélite na radionavegação aeronáutica está intimamente ligada ao
fator econômico que acarretará em sua utilização. Estudos têm sido efetuados e há projeções
de que a densidade de tráfego aéreo poderá duplicar até 2015. Caso tal previsão venha a
acontecer e houver disponibilidade de um sistema de navegação de área extensa como é o
caso do SBAS (Satelitte Based Augmentation System) o custo de uso dos satélites será muito
menor do que o correspondente à ampliação da estrutura de auxílio por terra existente, além
de reduzir o consumo de combustível pelas aeronaves uma vez que este sistema de navegação
permitirá trajetórias menos dispendiosas. Estas são, portanto, as maiores motivações do
emprego de satélites para radionavegação.
4.1 INTRODUÇÃO AO GPS
O GPS ou NAVSTAR-GPS (NAVigation Satellite with Time And Ranging) é um sistema
de radionavegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da
América – DoD (Department of Defense), com o intuito de ser a principal ferramenta de
navegação das forças armadas americanas. Como o nome sugere, o GPS é um sistema de
abrangência global. Esse sistema tem facilitado todas as atividades que necessitam de
posicionamento, fazendo com que algumas concepções antigas pudessem ser postas em
prática.
A concepção do sistema GPS permite que um usuário, em qualquer local da superfície
terrestre, ou próximo a ela, tenha à sua disposição no mínimo quatro satélites para serem
rastreados. Além disso, o GPS pode ser utilizado normalmente, sob quaisquer condições
climáticas.
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O princípio básico de navegação pelo GPS consiste na medida de distâncias entre o
usuário e quatro satélites. Conhecendo as coordenadas dos satélites num sistema de referência
apropriado, é possível calcular as coordenadas da antena do usuário no mesmo sistema de
referência dos satélites. Do pondo de vista geométrico, apenas três distâncias, desde que não
pertencentes ao mesmo plano, seriam suficientes para obter as coordenadas. Nesse caso, o
problema se reduziria à solução de um sistema de três equações, a três incógnitas. A quarta
medida é necessária em razão do não-sincronismo entre os relógios dos satélites e o do
usuário, adicionando uma incógnita ao problema.
No GPS há dois tipos de serviços, os quais são conhecidos como SPS (Standard
Positioning Service – Serviço de Posicionamento Padrão) e PPS (Precise Positioning Service
– Serviço de Posicionamento Preciso). O SPS é um serviço de posicionamento e tempo
padrão que está disponível a todos os usuários do globo, sem cobrança de qualquer taxa. Até o
dia 1º de maio de 2000 esse serviço proporcionava capacidade de acurácia horizontal e
vertical dentro de 100 e 140 m, respectivamente, e 340 ns (nano-segundos) nas medidas de
tempo, com nível de confiança de 95%. O PPS proporciona melhores resultados (10 a 20 m),
mas é restrito ao uso militar e usuários autorizados. Na realidade, o sistema possui capacidade
de proporcionar melhores níveis de acurácia, mas ao que tudo indica, isso não era de interesse
do DoD, haja visto que o sistema é global, o que poderia pôr em risco os aspectos de
segurança. O GPS consiste de três segmentos principais: espacial, controle e de usuários.
4.2 SEGMENTO ESPACIAL
O segmento espacial consiste de 28 satélites distribuídos em seis planos orbitais
igualmente espaçados, com quatro satélites em cada plano, em uma altitude aproximada de
20.200 km. Os planos orbitais são inclinados 55º em relação ao Equador. Essa configuração
garante que, no mínimo, quatro satélites GPS sejam visíveis em qualquer local da superfície
terrestre, a qualquer hora. A FIG. 4.1 ilustra a constelação dos satélites GPS.
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FIG. 4.1 – Constelação dos satélites GPS.
FONTE: MONICO, 2000.

4.3 SEGMENTO DE CONTROLE
Todos os 24 satélites são controlados pelo segmento de controle em Terra. Este
serviço é feito por uma estação de controle Master localizada no estado do Colorado nos
Estados Unidos da América. A estação Master é responsável por monitorar o rastro dos
satélites com o auxílio de 5 estações de monitoramento espalhadas pela Terra (Hawaii,
Kwajalein, Ascencion Island, Diego Garcia, Colorado Springs) conforme ilustra a FIG. 4.2,
processando todos os dados e então enviando a correção e sinais de controle para os satélites.
As principais tarefas do segmento de controle são: monitorar e controlar continuamente o
sistema de satélites; determinar o sistema de tempo GPS; predizer as efemérides (tabela que
fornece, em intervalos de tempo regularmente espaçados, as coordenadas que definem a
posição de um astro, neste contexto a posição corrigida dos satélites GPS) dos satélites,
calcular as correções dos relógios dos satélites; e atualizar periodicamente as mensagens de
navegação de cada satélite.
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FIG. 4.2 – Estações de Monitoramento e Base Central de Controle GPS.
FONTE: MONICO, 2000.
4.4 SEGMENTO DE USUÁRIOS
O Segmento de Usuários do GPS consiste nos receptores GPS e a comunidade que
utiliza o sistema. Os receptores GPS convertem os sinais dos satélites em posição, velocidade,
e tempo estimado. Os receptores GPS são usados para orientação à navegação,
posicionamento, disseminação do tempo, e outros recursos. A navegação é a função primária
do GPS, e é utilizada por usuários de aeronaves, navios, veículos, e por indivíduos que usam o
receptor portátil.
4.5 CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS GPS
Cada satélite GPS transmite duas ondas portadoras: L1 e L2. Elas são geradas a partir da
freqüência fundamental de 10,23 MHz, a qual é multiplicada por 154 e 120, respectivamente.
Dessa forma, as freqüências (L) e os comprimentos de onda (λ) de L1 e L2 são:
L1 = 1575,42 MHz e λ ≅ 19 cm.
L2 = 1227,60 MHz e λ ≅ 24 cm.
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Essas duas freqüências são geradas simultaneamente, permitindo aos usuários, corrigir
grande parte dos efeitos sistemáticos em razão da refração ionosférica.
O sistema GPS emprega diversos tipos de códigos a saber (MONICO, 2000):
(a) o PRN (Pseudo Random Noise) é uma seqüência binária de +1 e -1, ou 0 e 1, que
parece ter característica aleatória. Os códigos que formam o PRN são modulados, em fase,
sobre essas duas portadoras. Essa técnica permite realizar medidas de distâncias a partir da
medida do tempo de propagação da modulação;
(b) o código C/A (Coarse Acquisition – fácil aquisição), é transmitido a uma razão de
1,023 MHz (comprimento de onda por volta de 300 m). Ele é gerado a partir do produto de
duas seqüências PN (Pseudo-random – pseudo-aleatória), denominadas G1 e G2, cada uma
com período de 1.023 bits. O código C/A resultante também consistirá de 1.023 bits, com
período de 1 ms. Cada satélite transmite um código C/A diferente, dentre os 37 definidos no
ICD-GPS-200C. Esse tipo de transmissão poderia causar dificuldades para um receptor GPS
distinguir entre todos os códigos possíveis. No entanto, o código C/A faz parte de uma família
de códigos (Gold codes), que tem como característica básica a baixa correlação entre seus
membros. Isso possibilita a rápida distinção dos sinais recebidos, simultaneamente, de vários
satélites. Ele é modulado somente sobre a onda portadora L1. Esse é o código a partir do qual
os usuários civis obtêm as medidas de distâncias que permitem atingir a acuracidade
estipulada no SPS. Ele não é criptografado, embora possa ter sua precisão degradada;
(c) o código P (Precise or Protected – preciso ou protegido) tem sido reservado para
uso dos militares americanos e dos usuários autorizados. É transmitido com freqüência fo de
10,23 MHz, resultando num comprimento de onda da ordem de 30 m. Esse comprimento de
onda, menor que o do código C/A, faz que as medidas resultantes do código P sejam mais
precisas. Ele é gerado, matematicamente, a partir do produto de dois códigos PN, X1 e X2,
que por sua vez também são gerados a partir do produto de dois outros códigos. O período do
código X1 é de 1,5 s, o que corresponde a 15.345.000 bits (1,5 x (fo = 10,23 x 106)). O
período de X2 é de 15.345.037 bits. Essa combinação permite que se tenha um código
resultante com duração de 266,4 dias (15.345.000 x 15.345.037 = 2.354 x 1014 / fo =
23010752,69 s / 86.400 s = 266,4 dias). No entanto, eles são arranjados de forma a produzir
uma série de 37 seqüências de códigos, mutuamente exclusivas, cada uma com duração de 7
dias. Dessa forma, para o código P, têm-se 37 PRNs. A cada satélite é atribuído um
determinado PRN, que é modulado nas portadoras L1 e L2. Portanto, todos os satélites
transmitem na mesma freqüência, mas podem ser identificados pelo código exclusivo de cada
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satélite. Trata-se da técnica denominada CDMA (Code Division Multiple Access – divisão do
código para múltiplo acesso).
Os sinais básicos do GPS são ilustrados na FIG. 4.3. As mensagens de navegação, que
fornecem as informações básicas para o cálculo das posições dos satélites, são também
moduladas sobre as portadoras, numa taxa de 50 bps. Elas contêm os parâmetros orbitais,
dados para correção da propagação na atmosfera, parâmetros para correção do erro dos
relógios dos satélites, saúde dos satélites, etc.

FREQÜÊNCIA
FUNDAMENTAL
10,23 MHz
: 10

L1
*154

CÓDIGO C/A

CÓDIGO P

1,023 MHz

10,23 MHz

1575,42 MHz

L2
*120

:1

CÓDIGO P

1227,60 MHz

10,23 MHz

FIG. 4.3 - Estrutura Básica do sinal GPS.
FONTE: Monico, 2000.
4.6 AS e SA
A limitação da acurácia do sistema GPS está associada aos processos de AS (AntiSpoofing SA) e (Selective Availability ou disponibilidade seletiva). O AS é um processo de
criptografia do código P, um dos códigos utilizados no GPS para realizar medidas de
distâncias, com o propósito de protegê-lo de imitações por usuários não autorizados, ou seja,
visando evitar qualquer tipo de fraude contra ele, gerando códigos P falsos. Para tanto, o
código P é criptografado, resultando num código protegido, denominado Y. Quando o AS
estiver ativado, somente usuários autorizados têm acesso ao código Y. Na realidade, o código
Y é resultante de uma combinação dos códigos P e W. Esse último é gerado numa razão de 50
bps, ao passo que o código P apresenta uma razão de 10,23 x 106 bps.
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O processo SA corresponde à proibição de obter a acurácia capaz de ser proporcionada
pelo GPS, implementado em 25 de março de 1990 com a manipulação das mensagens de
navegação (técnica épsilon: ε) e da freqüência dos relógios dos satélites (técnica dither: δ).
Para grande surpresa da comunidade usuária, essa técnica de deterioração da acurácia do SPS
foi abolida do sistema à 0 h TU (Tempo Universal) do dia 2 de maio de 2000, melhorando
algo em torno de dez vezes o seu nível de acuracidade.
As FIG. 4.4 e FIG 4.5 mostram respectivamente o comportamento das discrepâncias
dos dados GPS entre as posições estimadas a partir do posicionamento absoluto, e as
consideradas verdadeiras da estação UEPP da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento
Contínuo do Sistema GPS) de Presidente Prudente, para um dia com a SA (07/03/2000) e sem
a SA (09/05/2000). As coordenadas cartesianas da estação foram transformadas em
coordenadas UTM (E, N) e h com o objetivo de separar a planimetria e a altimetria. Cada
discrepância foi calculada num intervalo de 30 segundos e por um período de 24 horas
(MATSUOKA, 2001).
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FIG. 4.4 – Discrepâncias na horizontal (com SA).
Fonte: MATSUOKA et al., 2001.
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FIG. 4.5 – Discrepâncias na horizontail (Sem a SA).
Fonte: MATSUOKA et al., 2001.
Observando-se as FIG. 4.4 e FIG. 4.5 pode-se concluir que houve uma melhora
significativa na acurácia horizontal proporcionada pelo posicionamento após a desativação da
técnica SA.
Do mesmo modo, as FIG. 4.6 e FIG. 4.7 mostram o comportamento das discrepâncias
na vertical (altitude geométrica) da estação para os casos com e sem a SA. Comparando as
duas figuras observa-se claramente que as discrepâncias calculadas após a desativação da SA
são bem menores.
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FIG. 4.6 – Discrepâncias na vertical (com SA).
Fonte: MATSUOKA et al., 2001.
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FIG. 4.7 – Discrepância na vertical (sem SA).
Fonte: MATSUOKA et al., 2001.
Vale citar que existe um sistema russo, similar ao GPS, denominado GLONASS
(Global’naya navigatsionnaya Sputnikova Sistema ou GLObal NAvigation Satellite System),
que não apresenta essas limitações. Caso o GLONASS funcionasse com toda sua capacidade,
seria um concorrente para o GPS.
4.7 ERROS DE COORDENADAS RELACIONADOS COM A PROPAGAÇÃO DO
SINAL GPS
Os sinais provenientes dos satélites propagam-se através da atmosfera, atravessando
camadas de diferentes naturezas e estados variáveis. Assim sendo, sofrem diferentes tipos de
influências, que provocam variações na direção da propagação, velocidade de propagação, na
polarização e na atenuação do sinal. O meio no qual ocorre a propagação consiste,
essencialmente, da troposfera e da ionosfera, cada uma com características bem diferentes. A
ionosfera é um meio dispersivo, então, a refração depende da freqüência. Isso significa que a
fase da portadora e a modulação sobre ela serão afetadas de formas diferentes. Enquanto a
portadora sofre um avanço, a modulação sobre ela sofre um retardo (MONICO, 2000).
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4.7.1 REFRAÇÃO IONOSFÉRICA DO SINAL DO GPS
A refração ionosférica, conforme visto anteriormente, depende da freqüência e,
conseqüentemente, do índice de refração. O efeito da refração é proporcional ao TEC , ou
seja, ao número de elétrons presentes ao longo do trajeto percorrido pelo sinal do GPS entre o
satélite e o receptor. O problema principal é que o TEC varia no tempo e no espaço, em razão
do fluxo de ionização solar, atividade magnética, ciclo de manchas solares, estação do ano,
localização do usuário e direção do raio vetor do satélite1. Essas variações podem ocasionar
erros nas coordenadas obtidas pelo GPS e ainda fazer com que o receptor perca a sintonia
com o satélite, pelo enfraquecimento do sinal, caso específico do fenômeno da cintilação.
A TAB. 4.1 mostra como a ionosfera afeta a propagação em diferentes freqüências, além
de indicar o erro residual na vertical para os casos em que medições em duas freqüências
diferentes são disponíveis (MONICO, 2000).
TAB. 4.1 – Efeitos do atraso de propagação devido à ionosfera.
FONTE: (MONICO, 2000).
Uma freqüência

400 MHz

1600 MHz

2000 MHz

8000 MHz

Efeito médio

50 m

3m

2m

0,12 m

90%< que

250 m

15 m

10 m

0,6 m

Efeito máximo

500 m

30 m

20 m

1,2 m

Duas freqüências

150/400 MHz

400/2000 MHz

Efeito médio

0,6 m

0,9 cm

0,3 cm

0,04 cm

90%< que

10 m

6,6 cm

1,7 cm

0,21 cm

Efeito máximo

36 m

22 cm

4,5 cm

0,43 cm

1227/1572 MHz 2000/8000 MHz

4.8 CORREÇÃO IONOSFÉRICA UTILIZANDO O MODELO DE KLOBUCHAR
A maior fonte de erro no posicionamento com GPS era a técnica SA. Com sua
desativação a refração ionosférica torna-se a maior fonte de erro sistemático no
posicionamento com GPS. Os receptores GPS podem operar com uma ou duas freqüências.
Os receptores GPS de dupla freqüência têm a vantagem de efetuar correções do efeito de
_______________
1

Vetor posição do satélite em relação ao geocentro (centro de massa da Terra).
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1ª

ordem da refração ionosférica, devido ao fato da mesma ser dependente da freqüência do
sinal. Por outro lado, os receptores GPS de dupla freqüência têm a desvantagem de serem
equipamentos mais caros, o que torna os receptores de uma freqüência amplamente utilizados
no posicionamento com GPS.
O modelo de Klobuchar, também chamado de Broadcast, é utilizado GPS de uma para
efetuar correções dos efeitos da ionosfera a partir de informações contidas nas mensagens de
navegação transmitidas pelos satélites do sistema GPS. Estas informações são os coeficientes
alfa ( α ) e beta ( β ) de um polinômio, estimados a partir de uma rede global de estações
GPS. A descrição geral do modelo Klobuchar encontra-se no apêndice I.
Estudos revelaram que o modelo de Klobuchar pode remover apenas de 50% a 60% do
efeito total dos erros de coordenadas do GPS (MATSUOKA et al., 2002). Sendo assim, estão
sendo envidados esforços no sentido de se disponibilizar uma forma mais eficaz para eliminar
os efeitos da ionosfera, visando desenvolver modelos regionais que representem com maior
eficácia o comportamento da ionosfera da região de estudo. Pode ser citado o Mod – Íon
desenvolvido no Departamento de Cartografia da FCT/UNESP (CAMARGO, 1999) que
utiliza dados da RBMC para modelar a ionosfera na região que cobre o Brasil.
4.9 O POSICIONAMENTO POR SATÉLITE E A AVIAÇÃO CIVIL
O GPS tem demonstrado sua potencialidade na aviação civil, auxiliando nas tarefas de
pouso e decolagem (MONICO, 2000). Entretanto, apesar de seu desempenho e da aceitação
na aviação civil, o sistema apresenta limitações associadas à incapacidade do sistema em
alertar os usuários, dentro de intervalo de tempo pré-estabelecido, quando ele não deve ser
usado (integridade). Não há também a garantia de que o serviço esteja disponível quase 100%
do tempo (disponibilidade), bem como questões de responsabilidade em caso de acidentes. A
TAB. 4.1 mostra os requisitos quanto a acurácia, para procedimentos de aproximação e pouso
na aviação civil.
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TAB. 4.2 – Requisitos em termos de acurácia para a realização de pousos na aviação civil.
FONTE: MONICO (2000).
Procedimento

Categorias

Acurácia (m) 95%
Horizontal

Vertical
4,4 – 7,7

Aproximação e

I

18,2

Pouso precisos

II

6,5

1,7

III

4,1

0,6

As características da TAB. 4.2 referem-se às categorias do ILS conforme a sua
precisão.
E.g.: Cat III é superior à Cat II que é melhor do que a Cat I.
a) Cat I: A altitude de decisão do piloto é de 200 pés. A altitude de decisão ou DA do inglês
Decision Altitude, é a mínima altitude na qual é tomada a decisão de efetuar o procedimento
de pouso ou arremetida.
b) Cat II : A Altitude de decisão do piloto é menor que 200 pés ou não tem valor e, vai até o
toque da aeronave no solo.
c) Cat III - A: A altitude de decisão é menor que 100 pés ou não tem valor e, vai até o toque
da aeronave no solo.
d) Cat III - B: A DA é menor que 100 pés ou não tem valor e, vai até o toque da aeronave no
solo. O sistema taxia a aeronave.
e) Cat III - C: A DA é menor que 50 pés ou não tem valor e, vai até o toque da aeronave no
solo. O sistema pousa e taxia a aeronave até o ponto de desembarque dos passageiros
O GPS não apresenta performance técnica e operacional (devido à degradaçãodo seu
sinal) que atenda plenamente às normas e padrões internacionais de segurança à navegação
aérea, preconizados pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). A precisão
obtida não permite, por exemplo, a realização de aproximações e pouso de precisão para as
aeronaves.
Para minimizar as deficiências técnicas e operacionais do GPS, especialistas dos
Estados Unidos e o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) estudam em
conjunto, sob a égide da Federal Aviation Administration (FAA), a possibilidade de
incremento deseu desempenho. Estão sendo avaliadas as possibilidades de implementação de
sistemas como o "Local Area Augmentation System" (LAAS) e o WAAS (Wide Area
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Augmentation System), no território nacional. Os dois se diferenciam basicamente pela área de
cobertura e pela tecnologia de comunicações empregada.
O WAAS tem por concepção a implantação de uma rede de Estações Receptoras de
sinais, transmitidos pelos satélites visíveis do GPS, espalhadas em terra, que processam os
dados recebidos e determinam os erros relativos e o seu grau de confiabilidade. Os resultados
são transmitidos a Estações Principais que calculam os fatores de correção, por área de
cobertura, os quais são transmitidos, via satélite, para as aeronaves, possibilitando uma
navegação mais precisa e confiável em todo o espaço aéreo controlado e em aproximações e
pousos de precisão.
Para utilização do WAAS, as aeronaves necessitarm estar equipadas com os receptores
GPS e com processadores especiais (computadores e programas adequados) para correção do
posicionamento. É necessário, ainda, que as aeronaves estejam equipadas com receptores
específicos de telecomunicações por satélite, que não fazem parte dos equipamentos
convencionais. Isso se torna necessário para que haja uma capacidade superior de
processamento, que possibilite a identificação dos sinais de correção, pertinentes à sua
localização. Tais exigências determinam o incremento de custos para as operações das
aeronaves.
O WAAS consiste em uma sofisticada complementação para permitir uma melhor
utilização do GPS. Basicamente é composto de satélites GPS e bases terrestres que fornecem
sinais GPS de correção, permitindo assim uma capacidade de localização mais apurada que o
sistema convencional. Um receptor GPS com sistema WAAS permite localizações com
margem de erro até 3 metros em 95% do tempo da utilização. O sistema WAAS foi
desenvolvido pela agência americana FAA para ser usado como sistema de navegação aérea
para uso em aproximações de precisão à pista.
Essa implementação deve-se ao fato de que o sistema GPS convencional não
preencher os requisitos exigidos para essas condições, devido aos erros provocados
principalmente pelas perturbações da ionosfera, erro do relógio e erro das órbitas dos satélites.
Na realidade o rendimento satisfatório apresentado pelo WAAS nos Estados Unidos deve-se
ao de estarem situados em uma região com atmosfera bastante comportada devido à latitude
mais elevada, tornando os efeitos da ionosfera nesta região em particular não tão críticos,
possibilitando a correção com precisão em função de algoritmos já conhecidos. Entretanto,
nas vizinhanças do equador geomagnético, há certas perturbações como as vistas no capítulo
2 que estão sendo estudadas, com maior profundidade, para que o sistema de radionavegação
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por satélite possibilite a precisão necessária para os procedimentos de aproximação de
aeronaves, nestas regiões.
4.10 GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)
O desenvolvimento do GNSS abrange duas gerações distintas: a primeira geração,
denominada GNSS-1, consiste na ampliação do GPS e GLONASS; a segunda geração,
denominada GNSS-2, que deverá, ao final, desenvolver-se em um sistema completamente
novo, com controle civil internacional, atendendo a todos os requisitos necessários à aviação
civil.
Dois exemplos de componentes do GNSS-1 são o WAAS (US Wide Area Augmentation
System) e o EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) este último, ainda
em fase final de desenvolvimento.
4.10.1 GNSS-1
A primeira geração do GNSS abrange duas componentes principais: os SBASs (Satellite
Based Augmentation System – Sistema de Aumentação Baseado em Satélites) e os GBASs
(Ground Based Augmentation System – Sistema de Aumentação Baseado em Terra).
4.10.1.1 SBASs
Os SBASs são sistemas regionais ampliados com respeito ao GPS (ou mesmo
GLONASS), compostos de satélites geoestacionários (GEOs), para cobrir a área operacional,
e do segmento de controle e dar suporte à aviação durante todas as fases do vôo, incluindo a
Categoria I. Três tipos de serviços são oferecidos:
(a) medidas de distâncias para os satélites GEOs, o que melhora a disponibilidade e
continuidade do serviço;
(b) determinação e transmissão de informações sobre a integridade dos satélites GPS,
GLONASS e GEOs;
(c) determinação e transmissão de correções WAD (Wide Area Differential) dos satélites
GPS, GLONASS e GEOs, o que melhora a acurácia do serviço.
Os sinais transmitidos pelos satélites GEOs são iguais aos que compõem o GPS na
portadora L1. Isso permite realizar medidas de distâncias similares às do GPS. As
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informações de integridade e correções diferenciais são moduladas na portadora dos satélites
GEOs.
Atualmente, três SBASs estão sendo desenvolvidos: o WAAS nos Estados Unidos da
América, o EGNOS na Europa e o MSAS (Japanese Multi-function Transportation Satellite
Augmentation System). No Brasil o Comando da Aeronáutica já iniciou testes preliminares
para o estudo da implementação do SBAS tendo 5 estações de referência e uma estação
Master instaladas. Os primeiros resultados mostraram que a ionosfera no Brasil alterou, de
forma significativa as coordenadas de posicionamento das aeronaves, impedindo até o
momento, que aproximações de precisão sejam realizadas no território nacional, quando
baseados em sistemas do tipo SBAS.
4.10.1.1 GBASs
Os GBASs referem-se à segunda componente do GNSS-1, mas também farão parte do
GNSS-2. Eles serão instalados próximos aos aeroportos, visando dar suporte aos processos de
pouso e decolagem, com precisão. Um GBAS será composto pelo menos por uma estação de
referência e uma ou mais estações monitoras.
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5 MEDIDAS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 INTRODUÇÃO
Conforme descrito no Capítulo 2, verifica-se que a ionosfera apresenta uma série de
variações predominantes na região equatorial. Neste contexto, o presente trabalho descreve os
resultados das pesquisas realizadas a partir de medidas em HF procurando identificar
perturbações que afetam o sistema GPS. Antes de analisar propriamente a questão das medidas,
deve-se introduzir algumas considerações preliminares. Nos capítulos anteriores, foram
caracterizados a ionosfera, os mecanismos de propagação, e o sistema GPS, cujos conceitos serão
agora utilizados. À primeira vista, poderia não estar evidente como duas faixas de freqüências
distintas seriam correlacionadas neste estudo. Portanto, para tornar mais claro o enfoque dado ao
problema, as seções a seguir apresentam a metodologia empregada.
5.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Considerando que a densidade de ionização afeta de modo significativo a propagação na
faixa de HF, pretende-se aproveitar este efeito para detectar as anomalias que causam a
degradação do resultado do posicionamento com o GPS. Isto porque, sendo a amplitude de
cintilação ionosférica mais acentuada em HF, é provável que a partir de medidas nesta faixa
possa ser estabelecida uma correlação com as variações sofridas pelos sinais GPS.
Como visto no capítulo anterior, o sistema GPS permitiu inúmeras novas aplicações,
particularmente após a desativação da disponibilidade seletiva SA, a qual gerava erros propositais
para usuários comuns. Dentre as aplicações comentadas, pode ser destacado o uso do GPS no
auxílio a radionavegação aeronáutica, como por exemplo, no sistema de aumento de precisão em
áreas extensas baseado em segmento espacial (SBAS), cujo diagrama está mostrado na FIG. 5.1.
No hemisfério norte foram desenvolvidos algoritmos para compensar os erros gerados pelas
discrepâncias de coordenadas recebidas pelos satélites do GPS, de forma a adequar a utilização
do SBAS. Considerando o moderado comportamento da ionosfera naquela região, os resultados
obtidos foram razoavelmente aceitáveis. Entretanto, em baixas latitudes os sinais GPS sofrem
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alterações, supostamente devido às anomalias existentes nestas regiões, mostrando claramente, de
acordo com as primeiras experiências realizadas pelo comando da Aeronáutica aqui no Brasil,
que os métodos utilizados no hemisfério norte não podem ser diretamente aplicados em qualquer
parte do globo terrestre.

Satélite
Geoestacionário

GNSS

SBAS
RS

MS

FIG. 5.1 Diagrama do SBAS.
O SBAS foi recentemente testado no Brasil, utilizando os algoritmos de correção
disponíveis (desenvolvidos nos Estados Unidos), tendo apresentado resultados preliminares que
não permitiram alcançar os níveis de correção desejados. Os métodos de correção mostraram-se
ineficientes, oferecendo resultados aquém da precisão necessária para a segurança dos vôos no
território brasileiro.
Uma vez que os sinais do GPS são afetados na sua passagem pela ionosfera e,
conseqüentemente, são gerados erros inaceitáveis para uso aeronáutico, o estudo do
comportamento da variação das coordenadas em regiões da anomalia equatorial pode vir a ser
uma útil ferramenta para o desenvolvimento dos algoritmos de correção.
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Não existe atualmente um método comprovado de correção dos erros gerados pelo GPS,
que os coloque em patamares aceitáveis para uso em sistemas que exijam maior precisão. O
presente trabalho está buscando estabelecer uma correlação entre as medidas de sinais GPS e a
variação de sinais de enlaces HF, que atravessam um volume comum da Ionosfera. A partir daí,
pretende-se futuramente desenvolver um algoritmo que aperfeiçoe as correções dos sinais GPS e
resolva a situação considerada.
5.3 METODOLOGIA UTILIZADA
A metodologia utilizada baseia-se nos seguintes princípios:
1 – Os erros nas coordenadas ou posição determinadas com o GPS são provenientes de alterações
no percurso dos sinais, gerados nos satélites, quando estes atravessam a Ionosfera (um
determinado volume) antes de chegar nas antenas dos receptores.
2 – Sendo possível efetuar um enlace HF entre duas estações, para o qual o volume da Ionosfera
utilizado para a reflexão fosse idêntico, ou aproximadamente o mesmo atravessado pelos sinais
do GPS, supõe-se ser viável avaliar as alterações sofridas pelos sinais HF e, associar estas
variações às ocorridas, no mesmo período, aos erros ocorridos nas coordenadas obtidas no
posicionamento por ponto.
Tomou-se o cuidado de utilizar um enlace não muito longo, de modo que fosse observado
apenas um salto (reflexão) nas camadas da ionosfera.
5.4 ESTRUTURA IMPLANTADA PARA AS MEDIDAS
Baseados em estudos do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - SANTANA,
2001), que detém um grande conhecimento sobre a formação e comportamento das bolhas
ionosféricas, cintilação e outros fenômenos associados, foi escolhida a cidade de Presidente
Prudente, como uma região adequada para se realizar os ensaios. Contou-se com o apoio da
UNESP (Universidade Estadual Paulista) em Presidente Pudente, através do Departamento de
Cartografia, que possui um laboratório onde está instalado um receptor GPS. Os dados desta
estação, coletados desde o dia 1º de outubro a 6 de dezembro de 2002, foram processados por
meio do método de posicionamento absoluto por ponto, utilizando o código C/A e obtidas as
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coordenadas (latitude, longitude e altitude geométrica) da estação UEPP. As coordenadas
estimadas foram comparadas com as coordenadas verdadeiras da estação e, então, determinados
erros ou discrepâncias em latitude, longitude e altitude geométrica. Na estimativa das
coordenadas foram utilizadas efemérides precisas e correções dos relógios dos satélites
fornecidas pelo IGS (Internatiotional GPS Serial). Vale salientar que as pseudodistâncias (C/A)
foram corrigidos da influência da ionosfera utilizando o método de Klobuchar.
Procurou-se então estabelecer um enlace ionosférico que tivesse o seu ponto médio o mais
próximo possível de Presidente Prudente. A escolha recaiu no enlace Corumbá – Rio de Janeiro
com extensão de aproximadamente 1.500 km, apresentando um único salto. A partir destes
conceitos, uma infra-estrutura foi implantada, disponibilizando uma estação contendo dez
transmissores HF, com 100 Watts de potência, cada um operando em uma freqüência distinta e
enviando um beacon (tom de identificação) de 1 kHz, na cidade de Corumbá – MS (19,02 S;
57,65 W). Foi ainda instalada uma estação receptora, situada no Rio de Janeiro – RJ (22,88 S;
43,28 W). A estação do Rio de Janeiro coletou dados sistematicamente, utilizando o sistema de
rádiomonitoragem da Aeronáutica, através do qual foram realizadas gravações dos níveis de
sinais a cada 2 segundos, dentro das limitações de disponibilidades dos equipamentos.
Paralelamente, na cidade de Presidente Prudente, foram efetuadas coletas dos dados GPS
e estimados os erros nas coordenadas, com a sua respectiva hora de ocorrência. A FIG 5.2 mostra
de forma pictórica as estações envolvidas de HF e GPS.

Volume da Ionosfera a
ser avaliado

Região da Anomalia
Equatorial
Corumbá
HF-Tx
GPS
Presidente Prudente

Rio de Janeiro
HF-Rx

FIG. 5.2 Infra-estrutura implantada para a realização dos testes.
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Estes dados das discrepâncias de coordenadas da estação UEPP – GPS foram obtidos de
forma sincronizada com as medidas em HF, tendo sido coletados a uma taxa de amostragem de
um em um segundo e, ao final de cada 15 minutos eram computados e, feita uma média
representando um ponto na curva de discrepâncias. Com isso, foram gerados gráficos, diários, das
discrepâncias de latitude, longitude e altitude no período considerado para o trabalho em questão.
As FIG. 5.3 à FIG. 5.5 mostram os gráficos das discrepâncias de coordenadas, com correção

Hora Local

FIG. 5.3 – Discrepâncias de latitude utilizando o modelo Klobuchar - 29/10/2002.
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FIG. 5.4 – Discrepâncias de longitude utilizando o modelo Klobuchar - 29/10/2002.

Hora Local

FIG. 5.5 – Discrepâncias de altitude utilizando o modelo Klobuchar - 29/10/2002.
No enlace HF considerado, antenas do tipo dipolo foram utilizadas em Corumbá, com
alinhamento para irradiar o sinal na direção do Rio de Janeiro. Tais antenas possuem um lóbulo
de radiação de mais ou menos 70o de abertura para frente e para trás da antena. Este ângulo é
aproximadamente onde será obtida a maior concentração de energia irradiada. A FIG. 5.6 ilustra
o feixe irradiação com ângulo de abertura considerado.
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BRASIL

Corumbá
Presidente Prudente

.
Rio de Janeiro

FIG. 5.6 Ângulo de abertura do feixe de energia no circuito Corumbá – Rio de Janeiro.
5.5 ESTUDO TEÓRICO
Antes da escolha das freqüências, utilizou-se a Recomendação UIT-R P. 533, para estudar
o comportamento teórico das freqüências planejadas para o enlace. Fazendo uso do software da
NTIA/ITS, baseado na citada recomendação e seguindo os requisitos de predição de propagação
já comentados na seção 3.9.2 obteve-se o gráfico da FIG. 5.7.
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OCT 2002
SSN – 81
Path
CORUMBÁ
RIO DE JANEIRO
AZIMUTH<Shoct> N. MI.
Km
19.02 S
57.65 W
22.00S 43.28 W
108.55 283.30
830.0 1551.9
MIN AWG 3.0
XMTR 2-30 + 2.0 dBi |default\CCIR.000
| Az – 100.5 Offaz0.1
0.100 Kw
RCVR 2-30 2-0 Table |default\SWWERIF.VOA |Az-283.4 Offaz360.0
NOISE -144 dBW
S/N 90% of days @ 20 dB in 2400 AT RX Bandwidth

FIG. 5.7 Avaliação Teórica do enlace Corumbá – Rio de Janeiro.

Para cada freqüência foram computados os níveis de sinal durante as 24 horas do dia em
função das freqüências e da hora local, gerando a TAB. 5.1, onde os dados em vermelho
representam valores negativos de níveis de sinal (- dB µ V/m).
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TAB. 5.1 Níveis de sinal (dB µ V/m) em função do horário e freqüência.
HORA 4 MHz 7 MHz
0:00
21,89 23,80
1:00
21,89 23,80
2:00
21,89 23,80
3:00
21,89 23,80
4:00
21,89 23,80
5:00
21,87 23,80
6:00
20,34 24,00
7:00
7,41
16,53
8:00
5,65
9,57
9:00
20,54
4,20
10:00 34,30
1,28
11:00 44,36
4,37
12:00 49,76
6,51
13:00 50,72
7,38
14:00 45,53
5,38
15:00 35,82
2,05
16:00 23,72
2,98
17:00
8,81
8,53
18:00
5,22
15,30
19:00 17,81 22,61
20:00 21,84 23,97

10
MHz
24,00
24,00
24,00
24,00
23,00
22,00
22,00
21,95
17,34
15,46
12,66
11,47
9,64
6,74
7,47
9,54
12,44
16,32
21,16
23,01
24,00

12
MHz
24,00
24,00
24,00
24,00
23,00
22,00
22,00
21,80
19,23
18,17
18,75
15,36
14,30
11,23
11,35
13,23
15,33
19,23
22,13
23,18
24,00

14
MHz
23,66
23,66
23,00
22,00
22,00
17,99
21,60
20,99
20,36
19,66
18,64
18,01
17,31
14,74
15,35
16,73
18,34
21,03
22,63
23,01
23,64

17
MHz
22,00
22,00
22,00
21,78
14,46
4,21
7,66
21,00
20,58
20,00
18,99
18,43
17,99
17,44
18,00
19,04
20,42
22,00
22,00
22,00
22,01

19
MHz
22,00
22,00
22,00
21,56
6,62
0,91
1,99
13,12
19,84
20,00
19,98
19,01
19,00
19,00
19,00
19,50
20,00
20,52
20,99
22,00
22,00

23
MHz
21,01
21,84
21,52
9,41
1,09
7,25
5,17
2,92
9,57
9,57
8,62
10,55
11,78
16,34
17,00
20,00
20,00
21,00
21,00
20,99
20,30

25
MHz
16,18
19,00
14,10
4,83
3,90
9,93
7,97
0,10
4,94
5,06
4,08
5,08
7,13
10,03
14,17
20,00
20,00
21,00
21,00
20,92
12,32

30
MHz
4,24
5,21
3,20
2,14
10,84
16,83
13,93
6,84
2,00
1,89
3,91
4,76
2,84
0,06
2,24
5,15
6,22
7,23
7,23
5,20
2,30

De posse dos resultados fornecidos pela TAB. 5.1 e a partir da Recomendação UIT – R P.
533 foram traçadas as curvas da FIG. 5.8, que representam os cálculos teóricos para as 10
freqüências HF, considerando-se o mês de outubro de 2002 e número de manchas solares (SSN)
igual a 81. Com esta análise foram selecionadas as freqüências a serem utilizadas no enlace
considerado.
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Cálculo teórico de Propagação ionosférica de Corumbá para o Rio de Janeiro
utilizando a Recomendação UIT – R P.533 para outubro de 2002 com SSN = 81.
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Cálculo Teórico de Propagação Ionosférica de Corumbá para o Rio de Janeiro utilizando a Rec. UIT-R P. 533 para Outubro
de 2002 com SSN=81.
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FIG. 5.8 Gráfico dos resultados teóricos

Outra forma mais elucidativa de examinar as freqüências envolvidas é apresentada pela
FIG. 5.9 que mostra o cálculo teórico em gráfico de superfície. Analisando-se os resultados dos
cálculos teóricos de propagação ionosférica entre Corumbá e Rio de Janeiro, notou-se que
somente em alguns horários ao longo do dia é possível utilizar os valores medidos para as
análises desejadas. Estes períodos são aqueles nos quais a predição indica níveis de sinal com
maior intensidade. Nos demais períodos os níveis são baixos e reduzem muito a relação
sinal/ruído, impossibilitando a sua utilização.
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Cálculo teórico de Propagação ionosférica de Corumbá para o Rio de Janeiro
utilizando a Recomendação UIT – R P.533 para outubro de 2002 com SSN = 81.
Cálculo Teórico de Propagaçào Ionosférica de Corumbá para o Rio de Janeiro usando a Recomendação UIT - R P. 533 para outubro de 2002 com
SSN=81.
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FIG. 5.9 Gráfico de Superfície dos resultados teóricos.

Neste contexto, observando-se o gráfico da FIG 5.10 verificou-se que existem alguns
períodos onde a freqüência de 23 MHz está acima da MUF demonstrando não ser adequada a sua
utilização, e no período de 09:00 às 14:00 horas, apesar da MUF estar acima de 23 MHz, a
relação sinal ruído não atinge o valor mínimo de 10 dB. Conseqüentemente nestes períodos as
medidas de intensidade de campo elétrico do enlace HF não apresentaram confiabilidade.
Mesmo assim, no período de 15:00 às 21:00, hora local a freqüência considerada apresenta uma
razoável relação sinal ruído, o que foi muito útil para as medições.
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FIG 5.10 – Gráfico da MUF no enlace Corumbá – Rio de Janeiro para outubro de 2002.
5.6 ESTUDO EXPERIMENTAL
Com base na infra-estrutura utilizada, foram registradas diariamente em torno de 40.000
amostras dos níveis de sinal HF, emitidos de Corumbá e recebidos no Rio de Janeiro. Para
obtenção dos dados citados foi utilizado o sistema de radiomonitoragem do Comando da
Aeronáutica.
Partindo-se dessa premissa passou-se à análise das freqüências que seriam úteis ao estudo,
através de um procedimento qualitativo, qual seja, escutando os beacons de cada freqüência, a
fim de se estabelecer inteligibilidade da informação proveniente de Corumbá e recebida no Rio
de Janeiro. Este procedimento qualitativo é importante porque fornece indícios de que o sinal
manteve sua integridade (qualidade) ou não durante o percurso do enlace.
Com esta análise foi selecionada a freqüência de 23 MHz por ter apresentado resultados
bastante significativos para o trabalho em questão, pois o seu comportamento, no período do
entardecer para a noite era bastante estável. Neste horário é comum a ocorrência do espalhamento
da camada F devido à formação das depleções do plasma ionosférico (bolhas). As variações
detectadas apresentaram uma repetição muito grande nas medidas obtidas.
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A FIG. 5.11 mostra uma parte do sistema citado que consiste basicamente em um receptor
(ver FIG. 5.12) VHF (Very High Frequency)/UHF (Ultra High Frequency) ESMC (20 a 1.300
MHz), um sistema Direction Finder (DF) EBD 190 (20 A 1.300 MHz), que indica a direção de
origem do sinal através de uma antena que utiliza a tecnologia de interferometria correlativa
(indicada na FIG. 5.13) que marca o sinal com rastreamento eletrônico, um gravador cassete, um
receptor GPS, e um computador conectado ao sistema. O computador processou os dados
recebidos através da edição de um programa de trabalho (Job Edit), gravando de dois em dois
segundos, o bearing (ângulo de chegada) da freqüência, a data e a hora que são extraídas do
receptor GPS, o tipo de demodulação, o nível de sinal e outros parâmetros que não são de
interesse para o presente estudo. Estes dados foram gravados em seqüência, em um arquivo com
extensão .csv, compatível com planilhas eletrônicas tais como Excel ou Access para ser
posteriormente processado. Um exemplo do arquivo citado pode ser visualizado na TAB. 5.2.

FIG. 5.11 Equipamentos da Radiomonitoragem da Aeronáutica.

FIG. 5.12 Vista frontal do painel de controle do receptor VHF – UHF ESMC.

78

Antena de
interferometria
correlativa.

FIG. 5.13 Antena utilizada na recepção dos sinais no Rio de Janeiro.
TAB. 5.2 Dados do sistema de Radiomonitoragem da Aeronáutica.
Date
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002
28/10/2002

Time
17:09:24
17:09:25
17:09:26
17:09:27
17:09:28
17:09:29
17:09:30
17:09:31
17:09:32
17:09:33
17:09:34
17:09:35
17:09:36
17:09:37
17:09:38
17:09:39
17:09:40
17:09:41
17:09:42
17:09:43
17:09:44
17:09:45
17:09:46
17:09:47
17:09:48
17:09:49
17:09:50
17:09:51
17:09:52

Frequency [MHz]
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
23,0000
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Level [dBµV]

3,3000
1,8000
2,5000
5,8000
3,9000
2,7000
5,9000
10,5000
5,0000
6,5000
1,3000
5,1.000
7,0000
10,5000
8,7000
6,2000
1,4000
9,7000
5,9000
3,0000
7,0000
7,0000
3,4000
5,0000
6,1.000
6,0000
1,2000
3,1.000
2,2000

Demodulation
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

A FIG. 5.14 mostra de forma esquemática o diagrama de blocos da estação de
Rádiomonitoragem da Aeronáutica.

FIG.
FIG.5.11
5.14Diagrama
Diagramaem
emblocos
blocosdo
dosistema
sistemade
deRadio-monitoragem
Radiomonitoragem da Aeronáutica.

O ESMC é um receptor heteródino compacto com segunda FI em 21,4 MHz,
possui a interface IEC 625 (IEEE 488) para operar remotamente via computador.
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De modo a proporcionar uma visualização gráfica dos resultados da TAB. 5.2, foi
realizado um pós-processamento dos dados. A cada hora, calculou-se média dos níveis de sinal
HF. Esta média representou um ponto da curva e, de forma análoga, os outros pontos foram
obtidos durante o dia e, de acordo com o valor encontrado preparou-se um gráfico para analisar o
comportamento, ao longo das 24 horas. As variações de nível observadas no sinal HF
correspondem às variações da propagação ionosférica, já bem modeladas exceto nos períodos de
anomalias. Além disso, a variação dos sinais HF também reflete as variações da ionosfera, no
volume de interesse em torno da vertical de Presidente Prudente.
Nas FIG. 5.15 à FIG. 5.17 são apresentadas sobreposições de curvas, onde cada uma
representa medidas diárias com a média horária dos sinais recebidos no Rio de Janeiro para os
meses de outubro, novembro e início de dezembro de 2002. A FIG. 5.18 apresenta todos os dados
em um único gráfico.
Comportamento da Ionosfera
Out-2002 freqüência 23 MHz
01-out-02
12-out-02
23-out-02

02-out-02
13-out-02
24-out-02

03-out-02
14-out-02
25-out-02

04-out-02
15-out-02
26-out-02

05-out-02
16-out-02
27-out-02

06-out-02
17-out-02
28-out-02

07-out-02
18-out-02
29-out-02

08-out-02
19-out-02
30-out-02

09-out-02
20-out-02
31-out-02

10-out-02
21-out-02

11-out-02
22-out-02

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

2,00

Horário (Brasília)

FIG. 5.15 – Gráfico da média horária dos sinais HF para outubro de 2002.
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FIG. 5.16 – Gráfico da média horária dos sinais HF para novembro de 2002.

Comportamento da Ionosfera
Dez-2002 freqüência 23 MHz
Comportamento da Ionosfera
DEZ -2002 freqüência de 23 MHz.
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FIG. 5.17 – Gráfico da média horária dos sinais HF para dezembro de 2002.
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FIG. 5.18 – Média horária dos sinais HF em outubro, novembro e dezembro de 2002.

Nestes gráficos algumas variações, consideradas pouco significativas, ocorrem de forma
esparsa, devendo ser mais estudadas para que sejam explicadas de uma forma mais completa.
Possivelmente elas demonstram anomalias dispersas ao longo do dia que poderiam ser atribuídas
às variações da ionosfera. Fazendo uma análise mais detalhada dos gráficos em questão, pode-se
observar facilmente um comportamento majoritário bastante evidente da concentração dos dados,
e uma anomalia ocorrendo entre as 18:00 e 21:00 h. Esse comportamento foi considerado de
especial interesse para uma análise mais profunda, uma vez que muitos dos erros nas coordenadas
obtidas através do GPS, em Presidente Prudente, foram evidenciados nesse mesmo horário.
Existem alguns pontos que foram desconsiderados por estarem fora da curva principal.
Tomando-se por base a FIG. 5.10 (gráfico da MUF e Relação Sinal/Ruído para 23 MHz para o
enlace Corumbá – Rio de Janeiro) constatou-se que para tais pontos a freqüência de 23 MHz não
tem uma relação sinal ruído satisfatória. Conseqüentemente estes pontos, apesar de haver a
possibilidade de associação à algum tipo de anomalia, foram descartados.
Por outro lado, a observação do gráfico dos erros para o sinal de GPS em latitude,
longitude e altitude geométrica, obtido com o GPS, para a estação UEPP mostrou um aumento
nas discrepâncias de coordenadas, no mesmo período de variação registrada nos sinais HF (18:00
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às 21:00 h). As FIG. 5.19 à FIG. 5.21 apresentam os dados referentes a três dias no período de
estudo, obtidos dos erros do GPS bem como das variações dos sinais de HF, nas quais foram
observados indícios de que pode haver uma forte correlação entre os sinais da banda L e as ondas
decamétricas.

Erros de coordenadas do sistem a GPS com correção pelo m odelo de Klobuchar
para o dia 29/10/2002.
Erro
Dh de Altitude geométrica
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Erro Longitude
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5
0
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-10
-15
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00:00
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Dados HF obtidos no sistem a de Rádiom onitoragem da Aeronáutica para a
freqüência de 23 MHz no dia 29/10/2002.

Hora Local

FIG. 5.19 Gráficos das discrepâncias GPS e variações do sinal HF para 29/10/2002
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Erros de coordenadas do sistem a GPS com correção pelo m odelo de Klobuchar
para o dia 31/10/2002.
Dlong
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5
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freqüência de 23 MHz no dia 31/10/2002.
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FIG. 5.20 Gráficos discrepâncias GPS e variações do sinal HF para 31/10/2002.

85

Erros de coordenadas do sistem a GPS com correção pelo m odelo de Klobuchar
para o dia 14/11/2002.
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Dados HF obtidos no sistem a de Rádiom onitoragem da Aeronáutica para a
freqüência de 23 MHz no dia 14/11/2004.
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FIG. 5.21 Gráficos das discrepâncias GPS e variações do sinal HF para 14/11/2002.

É nítido pelas figuras, que no período entre 18:00 e 21:00 horas, conforme as áreas
destacadas nos gráficos, os erros de coordenadas do GPS aumentaram muito, especialmente os
erros de altitude, coincidindo com o horário em que ocorre as variações nos sinais HF. A FIG.
5.22 mostra uma média do sinal HF ao longo do tempo, percebendo-se nitidamente uma queda e
o retorno ao nível esperado. Como pode ser notado, esta queda ocorreu entre 18:51 e 20:00 horas
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o que reforça mais uma vez a coincidência de horário com as discrepâncias de coordenadas do
GPS. Existe um sentimento muito forte de que se houvesse a possibilidade de se reduzir o tempo
de integração para captação dos erros de coordenadas do GPS, de tal forma que se pudesse
confrontá-los com os dados dos sinais HF, talvez fosse possível identificar e entender melhor o
comportamento das discrepâncias de coordenadas. Assim, através da avaliação dos sinais da
banda L em função das variações das ondas decamétricas supõe-se ser possível predizer alguns
períodos de turbulência subseqüentes, o que permitiria ativar um gatilho de detecção de um
período de erros de GPS.
20

15

10

5

0

FIG. 5.22 Variação dos sinais HF no período crítico.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 CONCLUSÕES
Este trabalho teve por objetivo observar o efeito da anomalia equatorial da ionosfera
através de medidas na faixa de HF, com a análise simultânea dos erros das coordenados obtidos
com GPS, por meio do posicionamento por ponto (código C/A) da estação UEPP. A premissa
básica que fundamentou este estudo foi a implementação de um enlace em HF onde o sinal
medido no Rio de Janeiro atravessasse o mesmo volume que os sinais de diversos satélites GPS.
Para isso, as medidas em HF foram realizadas no enlace Corumbá/MS (19,02S ; 57,65W) – Rio
de Janeiro/RJ (22,88S ; 43,28W), enquanto que os sinais do GPS foram registrados em Presidente
Prudente/SP na estação GPS do RBMC (22,12S ; 51,37W), situado aproximadamente no meio do
trajeto considerado.
A análise comparativa dos dados obtidos mostrou indícios de uma forte evidência de
correlação entre as variações dos sinais de HF e as discrepâncias das coordenadas da estação
UEPP. Esta afirmativa pode ser observada de forma clara nas figuras FIG. 5.19, FIG. 5.20 e FIG
5.21 onde, particularmente no período de 18:00 às 21:00h, os dados de HF e as discrepâncias das
coordenadas da estação UEPP da RBMC mostram alterações de comportamento similares.
Conseqüentemente, havendo possibilidade de maior detalhamento das medidas HF, ou seja,
maior número de dados com menor tempo de integração, é provável que possa ser desenvolvido
um gatilho de detecção antecipada de um período com tendência de irregularidades.
Este procedimento utiliza a faixa de HF, tendo a vantagem adicional de ter um custo
relativamente baixo de realização, considerando o emprego de estações HF já existentes. Cumpre
ressaltar porém, que o método é limitado uma vez que a análise da ionosfera é para a região em
torno do ponto médio do enlace considerado, pois o feixe de energia tem maior concentração no
referido ponto. Caso haja interesse em ampliá-lo para uma área mais extensa, um maior número
de estações de HF e de GPS deve ser considerado.
Embora os resultados obtidos tenham se mostrado bastante promissores e satisfatórios,
deve ser dada continuidade à pesquisa pois, em que pese os indícios de forte evidência de
correlação, o gatilho desejado ainda não foi perfeitamente caracterizado. Cumpre ainda assinalar
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que uma vez que se tenha o gatilho definido de modo preciso, há que se desenvolver esforços no
sentido de se obter um algoritmo eficaz de correção. Este gatilho possivelmente constituirá o
ponto de partida para determinação do algoritmo desejado. Fazendo um detalhamento das
medidas, tanto na faixa de HF quanto dos sinais de GPS com melhor sincronização, é possível
que, pela análise do nível de sinal HF se possa predizer períodos subseqüentes de turbulência.
Este procedimento possibilitaria auxiliar a detecção do período onde vão ocorrer os erros nas
coordenadas obtidas a partir do GPS, aprimorando os procedimentos de correção e,
conseqüentemente, permitindo o uso do sistema GPS com maior precisão, pela radionavegação
Aeronáutica na região da Anomalia Equatorial da Ionosfera.
6.2 RECOMENDAÇÕES
Para dar continuidade à investigação descrita no presente trabalho podem ser destacados
os seguintes itens:
a) Ampliar os recursos disponíveis, de modo que um número maior de enlaces de HF seja
analisado, juntamente com medidas de sinais GPS no ponto médio de cada trajeto. Este
procedimento permitirá pesquisar uma área mais extensa da anomalia equatorial. Seria
interessante analisar as perdas e ciclos, isso indica irregularidades na ionosfera;
b) Utilizar enlaces em freqüências mais baixas, que tenham condição de estar operacionais
em maior parte do tempo e que, conseqüentemente, possam gerar dados disponíveis em
outros horários, possibilitando investigar pontos aparentemente anômalos, que não foram
destacados neste estudo pelo fato das medidas não apresentarem a confiabilidade
desejada;
c) Realizar, idealmente, as medidas pelo período de um ano de tal forma que os fenômenos
aqui descritos possam ser observados ao longo das estações do ano, particularmente na
passagem dos equinócios de primavera e outono e dos solstícios de verão e inverno,
períodos típicos de maior perturbação da ionosfera;
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d) Com base em um maior volume de dados, desenvolver o algoritmo de correção para os
sinais GPS.
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8 APÊNDICES
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8.1 APÊNDICE 1: DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO DE KLOBUCHAR

O modelo de Klobuchar permite calcular a correção ionosférica para a pseudodistância
entre o satélite e o receptor. Os oito coeficientes do modelo ( α i e β i , i = 0,1,2,3) são calculados
periodicamente a partir de uma rede global de estações GPS e transmitidos pelos satélites como
parte das mensagens de navegação. Sendo assim, são válidos para qualquer usuário do sistema
GPS, sendo então considerado um modelo global.
O modelo utiliza-se da função cosseno para modelar o atraso do sinal GPS na portadora
L1 em função da variação da ionosfera durante o dia com amplitude máxima às 14:00 horas
locais. A amplitude (A) e o período (P) da função cosseno são calculados em função da latitude
geomagnética e dos coeficientes transmitidos pelos satélites e representados por um polinômio do
terceiro grau. Durante a noite, o atraso ionosférico em L1 é considerado constante (DC) e igual
a 5 nanosegundos (CAMARGO, 1999). A FIG. 8.1.1 mostra uma representação simplificada da

Atraso em Tempo (ns para 1.6GHz)

do efeito da ionosfera no retardo, a partir de mensagens transmitidas.

Amplitude (A)

Fase
Período/2

Hora
Local
Hora
Local
FIG 8.1.1 Representação do efeito da ionosfera no retardo a partir de
mensagens transmitidas.
Fonte: MATSUOKA et al., 2002.
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O algoritmo empregado para calcular a correção ionosférica das medidas feitas com a portadora
L1, além dos oito coeficientes ( α i e β i , i = 0,1,2,3), utiliza a latitude ( ϕ ), a longitude ( λg )
geodésica da estação, o azimute (Az), o ângulo de elevação (el) do satélite e o tempo GPS
(TGPS) da época de observação. As unidades angulares utilizadas nos cálculos são dadas em
semicírculo (1 SC = 180 graus), enquanto a do tempo GPS, em segundos.
A seqüência do cálculo, para obter a correção é, geralmente, dividida em etapas, tais como
(MATSUOKA et al., 2002) :

1) Cálculo do fator de inclinação (SF):
SF=1+2((96 - el))/90)3
2) Cálculo da latitude do ponto ionosférico ( ϕ IP ), ou seja, do ponto formado pela interseção do
vetor satélite/receptor e a camada ionosférica de altitude média igual a hm (FIG. 8.1.2). No
modelo de Klobuchar, adota-se altitude média (hm) igual a 350 km:

satélite (s)

ionosfera

Ponto Ionosférico

receptor(r)

el

hm
superfície da Terra
Ponto
Sub-Ionosférico

rm

O

FIG.8.1.2 Geometria para o atraso do caminho ionosférico.
Fonte: MATSUOKA et al., 2002.
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ϕ + ψ cos ( Az ), se ϕ IP ≤ 0,416;

, se ϕ IP > 0,416;
ϕ IP =  0,416
− 0,416
, se ϕ IP < − 0,416.


(1)

A latitude geocêntrica (ψ ) é dada por:

ψ =

0,0137
− 0,022
el + 0,11

(2)

3) Cálculo da longitude do ponto ionosférico ( λIP ):

λIP = λg +

ϕ sen ( Az )
cos (ϕ IP )

(3)

4) Cálculo da latitude geomagnética ( φm ):

φm = ϕ IP + 0,064 cos (λIP − 1,617)

(4)

5) Cálculo da hora local (t) do ponto ionosférico para época de observação:

λIP 4,32 × 10 4 + TGPS
,

4
t= λIP 4,32 × 10 + TGPS − 86400,

λ 4,32 × 104 + TGPS + 86400,
 IP

se 0 ≤ t < 86400;
se t ≥ 86400;

(5)

se t < 0.

6) Cálculo do período (P):

3
n
∑ β nφm ,
P=  n = 0
72000,


se P ≥ 72000;
se P < 72000.
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(6)

7) Cálculo da Amplitude (A):

3
n
∑ α nφm ,
A=  n = 0
0
,


se A ≥ 0;

(7)

se A < 0.

8) Cálculo da correção ionosférica, ao longo do caminho satélite/receptor para a portadora L1
s

( I1r ):

c SF [DC + A cos( x)],
s
I1r = 
,
c SF ( DC )

se x < 1,57;
se x > 1,57.

(8)

Onde:

c

-

velocidade da luz no vácuo;

DC -

constante; DC = 5 × 10 −9 segundos e

x

fase em radianos;

-

x=

2π (t − 14 × 3600)
P
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(9)

8.2 APÊNDICE 2: ARTIGO APRESENTADO AO IMOC 2003
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8.3 APÊNDICE 3: DOCUMENTO SUBMETIDO AO GRUPO DE TRABALHO

WORKING

PARTY WP 3L DA COMISSÃO DE ESTUDO 3L DA UIT – R NA
REUNIÃO EM FORTALEZA (CE) NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2003

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

RADIOCOMMUNICATION
STUDY GROUPS

Received:
Subject:

Document 3L/5-E
10 November 2003
English only

7 November 2003
Question 229/3, Recommendation ITU-R P. 533

Federative Republic of Brazil
HF SIGNAL INTENSITY ANOMALY IN EQUATORIAL ZONE
1
Introduction
Prediction of sky-wave propagation conditions has been studied in equatorial zone, in order to
analyze the HF signal intensity variations and links performance. Recommendation ITU-R P.533
provides guides to predict the received signal level for short and long range. The recent revision
of that Recommendation improved the prediction method but, some ionospheric disturbances still
can introduce unexpected results. This paper presents a collection of HF short range link
measurements, where some anomalies were detected.

2
Equatorial Ionosphere
The ionosphere in equatorial region presents some irregularities that can affect the HF
propagation. Some theories attribute this peculiar behavior to solar disturbances or atmospheric
variations in the ionosphere plasma. One of these phenomenas is called ionospheric depletions
and occurs frequently in the evening to night in Brazil. This ionospheric depletions are big
regions formed in the plasma, seems like bubbles. These bubbles can have diversity shapes with
some hundred kilometers width and about a thousand in length. When sky waves pass through
some of these depletions, the signal suffers discrepancies. Some studies are being conduct on
Brazil to understand better this equatorial phenomena.
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3
Measurements Campaign
This study was conducted by Telecommunication Division from Air Space Control Department –
DECEA. A 100 Watts HF radio link 1,500 km long, operating in the frequency about 23 MHz,
was installed between Corumba - CR (19.02S ; 57.65W) and Rio de Janeiro - RJ (22.88 ;
43.28W). A continuous wave (CW) transmitter was installed in the primer city. This link allows
identification and measurements of signal strength. The transmitter was set on SSB/USB and has
constant output power connect through an horizontal dipole antenna. The signal strength was
measured continuously in Rio de Janeiro since October, 2002 up to October 2003. It was collect
about 40,000 samples a day using the format presented on table 01.

Table 1: Sample of results stored
Date

Time

Frequency

Level

Bandwidth

Offset

[MHz]

[dBµV]

[kHz]

[kHz]

Demodulation

30/09/03

00:05:49

23,345

8,7

15

-0,1

USB

30/09/03

00:05:52

23,345

7,4

15

-1,25

USB

30/09/03

00:05:55

23,345

8,4

15

-1,05

USB

30/09/03

00:05:58

23,345

4,8

15

-0,65

USB

30/09/03

00:06:01

23,345

5,2

15

-1

USB

30/09/03

00:06:04

23,345

5,5

15

-1,15

USB

30/09/03

00:06:07

23,345

11,1

15

-2,2

USB

30/09/03

00:06:10

23,345

7,4

15

-0,7

USB

30/09/03

00:06:13

23,345

5

15

-0,7

USB

30/09/03

00:06:16

23,345

5,5

15

-1,1

USB

30/09/03

00:06:19

23,345

5,2

15

-0,6

USB

30/09/03

00:06:22

23,345

7,3

15

-1,05

USB

30/09/03

00:06:25

23,345

8,2

15

-0,9

USB

30/09/03

00:06:28

23,345

2,2

15

-1,25

USB

30/09/03

00:06:31

23,345

4,5

15

-1

USB

As the goal of this work is to analyze the ionospheric anomaly in the evening to night, a 23 MHz
frequency band was selected to be stored. The graphic 1 shows the maximum usable frequency MUF to the link CR-RJ and the periods where it is achieved a good signal noise S/N Margin,
include the period from 17:00 to 23:00 local time (20 to 00:00 UTC).
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Graphic 1: MUF and estimated periods with 20 dB S/N Margin

23M Hz

The graphic 2 shows results from November, 2002. Each line represents a day and each point an
average of all collected samples in an hour. The results present a general HF signal behavior, that
match with software prediction based on Recommendation UTU-R P.533, except from 18:00 to
20:00 (local time), where can be observed clearly a kind of anomaly, with a relevant signal level
reduction.
Most of the months analyzed presented similar results along the year, in the same local time. It is
interesting to notice that the phenomena do not occurs every day, although exists a strong
frequency.
Graphic 2: HF signal intensity variation (November, 2002)
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4
Conclusions
Considering that some unexpected values can be found in HF links, located in equatorial regions,
specially in the period from 18:00 to 20:00, it is suggested to the WP-3L to study the possibility
to include a remark in the appropriate Recommendation (533-7) inform to the users that it is
possible to have a significant variation in the HF signal intensity prediction in the evening to
night.
It is also suggested that more studies be developed to understand better the HF propagation
mechanism in equatorial regions.

_____
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